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A Prefeita Municipal de Guaratuba, Estado do Paraná, em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
art. 76, inciso XXV e tendo em vista processos protocolados por Conselhos Regionais, bem como orientação 
do Ministério Público desta Comarca, determinou a retificação do Edital de Concurso Público de Provas e de 
Provas e Títulos sob nº 002/2013 nos itens relacionados abaixo: 
 
1.  Ficam alterados os requisitos mínimos e a nomencaltura dos cargos de Profissional de Educação Física 

Nível Médio, nas modalidades Basquetebol, Futebol, Futsal, Handebol e Voleibol, constantes do subitem 
2.1 – Nível Médio -  do Edital 002/2013, passando à seguinte redação: 

 
 

Cargos Requisitos 
Total 

Geral de 
vagas 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento 
inicial 

Profissional de 
Educação Física 

Modalidade 
Basquetebol 

Formação de nível médio completo e ser profissional de 
educação física com registro no órgão de classe competente, 
comprovado mediante apresentação da cédula de identidade 
profissional, com a respectiva habilitação e regularidade 
(CREF9/PR), e no caso de ser profissional de caráter 
“Provisionado”, credenciamento perante o CREF9/PR, para a 
modalidade “Basquetebol”. 

01 40h R$ 1.500,00 

Profissional de 
Educação Física 

Modalidade Futebol 

Formação de nível médio completo e ser profissional de 
educação física com registro no órgão de classe competente, 
comprovado mediante apresentação da cédula de identidade 
profissional, com a respectiva habilitação e regularidade 
(CREF9/PR), e no caso de ser profissional de caráter 
“Provisionado”, credenciamento perante o CREF9/PR, para a 
modalidade “Futebol”. 

02 40h R$ 1.500,00 

Profissional de 
Educação Física 

Modalidade Futsal 

Formação de nível médio completo e ser profissional de 
educação física com registro no órgão de classe competente, 
comprovado mediante apresentação da cédula de identidade 
profissional, com a respectiva habilitação e regularidade 
(CREF9/PR), e no caso de ser profissional de caráter 
“Provisionado”, credenciamento perante o CREF9/PR, para a 
modalidade “Futsal”. 

02 40h R$ 1.500,00 

Profissional de 
Educação Física 

Modalidade 
Handebol 

Formação de nível médio completo e ser profissional de 
educação física com registro no órgão de classe competente, 
comprovado mediante apresentação da cédula de identidade 
profissional, com a respectiva habilitação e regularidade 
(CREF9/PR), e no caso de ser profissional de caráter 
“Provisionado”, credenciamento perante o CREF9/PR, para a 
modalidade “Handebol”. 

02 40h R$ 1.500,00 

Profissional de 
Educação Física 

Modalidade Voleibol 

Formação de nível médio completo e ser profissional de 
educação física com registro no órgão de classe competente, 
comprovado mediante apresentação da cédula de identidade 
profissional, com a respectiva habilitação e regularidade 
(CREF9/PR), e no caso de ser profissional de caráter 
“Provisionado”, credenciamento perante o CREF9/PR, para a 
modalidade “Voleibol”. 

02 40h R$ 1.500,00 

 
 

2.  Ficam alterados os requisitos mínimos dos cargos de Analista Ambiental, Comunicador Social, 
Profissional de Educação Física e Turismólogo, constantes do subitem 2.1 – Nível Superior – do Edital 
002/2013, passando à seguinte redação: 

 

Cargos Requisitos 
Total 

Geral de 
vagas 

Carga 
horária 

semanal 

Vencimento 
inicial 

Analista Ambiental 

Formação Completa em nível superior em uma das seguintes 
áreas: Gestão Ambiental, Engenharia Ambiental, Tecnologia 
em Agroecologia, Tecnologia em Aquicultura, Tecnologia em 
Química Ambiental ou Tecnologia em Processos Ambientais 

1 40h R$ 3.235,49 
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Comunicador Social 
Formação completa em  nível superior em  uma das 
seguintes áreas: Jornalismo, Publicidade ,  Marketing ou 
Relações Públicas e  registro no órgão de classe competente. 

1 40h R$ 3.235,49 

Profissional de 
Educação Física 

Formação completa de nível superior em curso de Bacharel 
e/ou Licenciatura Plena em Educação Física com registro no 
órgão de classe competente. 

6 40h R$ 3.235,49 

Turismólogo Formação completa de nível superior em Turismo  1 40h R$ 3.235,49 

 
3.  Fica alterado o subitem 2.5, passando a ter a seguinte redação: 
 
“2.5  As provas serão realizadas na cidade de Guaratuba – PR e, havendo necessidade, poderão também 

ser realizadas nos Municípios de Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá.”   
 
4.  Fica alterado o item 3, passando a ter a seguinte redação: 
 
3.  DAS CONDIÇÕES PARA INVESTIDURA 
3.1 O candidato aprovado no Concurso Público de que trata este Edital e convocado será nomeado para 

o cargo se atendidas as seguintes exigências: 
3.1.1 Ter nacionalidade brasileira, e aos estrangeiros, os requisitos na forma da Lei, conforme a 

Constituição Federal. 
3.1.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, também com as militares. 
3.1.3 Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, por meio de Diploma 

devidamente registrado para as funções que exigem nível superior e por meio de certificado de 
conclusão de curso para os demais cargos. 

3.1.3.1  Para os candidatos que concluíram seus estudos no exterior, apresentar documento de revalidação 
e/ou equivalência de estudos no Brasil, nos termos da legislação em vigor. 

3.1.4 Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. 
3.1.5   Não ter sofrido penalidade de demissão no exercício de cargo público, após o devido processo 

administrativo disciplinar. 
3.1.6 Apresentar comprovante de residência (talão de água, luz ou telefone fixo). 
3.1.7 Apresentar original e fotocópia do registro nos Conselhos de Classe, quando for o caso, 

acompanhado da respectiva certidão de regularidade de inscrição; 
3.1.8     Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação. 
3.1.9    Ter idade máxima inferior a 70 (setenta) anos completos na data da nomeação, conforme disposição da 

Constituição Federal em seu artigo 40, § 1º, inciso II.  
3.1.10   Gozar de saúde e ter aptidão física e mental para o exercício do cargo. 
3.1.11 Apresentar os documentos necessários ao registro funcional, tais como original de RG, CPF, CTPS, 

cadastro no PIS/PASEP, certidão de tempo de contribuição previdenciária e foto 3x4 recente. 
3.2 A falta de comprovação ou a constatação de falsidade de qualquer um dos requisitos ou documentos 

especificados acima, impedirá a nomeação do candidato ao cargo.” 
 
 

5. Fica alterado o subitem 6.3 – Prova de Títulos, passando a ter a seguinte redação: 
 

“6.3  Prova de títulos - será de caráter classificatório, com valor máximo de 15 (quinze) pontos, a serem 
somados à nota da prova de conhecimentos. 

6.3.1 Participarão desta etapa os candidatos aprovados na prova de conhecimentos. 
6.3.2 O resultado da prova de conhecimentos e a convocação dos candidatos para a entrega de títulos 

será divulgado até o dia 14 de novembro de 2013 por meio do site do NC (www.nc.ufpr.br). 
6.3.3 Os candidatos convocados deverão apresentar os títulos, sob pena de preclusão, entre os dias 18 e 

19 de novembro de 2013, para serem apreciados pela Banca Examinadora, no seguinte endereço:  
Auditório da Prefeitura Municipal de Guaratuba – horário de atendimento: das 8h30min às 
11h30min e das 13.30 às 17h30min. 
Rua Dr. João Cândido, nº 380, centro, GUARATUBA, PR. 
CEP 83280-000  

http://www.nc.ufpr.br/
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6.3.3.1 Os documentos devem ser colocados dentro de um envelope, no qual o candidato deve escrever seu 
nome, cargo pretendido e mencionar Assunto: Concurso Público Prefeitura Municipal de Guaratuba – 
Edital 02/2013 – prova de títulos. 

6.3.3.2 Os documentos podem ser entregues pessoalmente ou encaminhados pelo correio, por Sedex, desde 
que sejam postados até as 17h30min do dia 19 de novembro de 2013, sendo que o conteúdo da 
correspondência é de inteira responsabilidade do candidato, ficando este ciente de que havendo 
pendência de documentos, documentos ilegíveis ou inaptos, serão automaticamente excluídos da 
contagem, sem qualquer comunicação prévia ao candidato. 

6.3.3.3 Quando o candidato fizer a entrega pessoal dos títulos, ser-lhe-á fornecido um comprovante de 
recebimento, nos moldes do Anexo 3 deste Edital. 

6.3.4 Constituem títulos:  
 
a)  Diploma de Conclusão de Curso Superior, desde que não seja o pré requisito necessário ao 
ingresso no cargo: valor - 02 (dois) pontos; 
 
b) Certificado de Curso de Especialização, em nível de pós graduação, desde que não seja o pré 
requisito necessário ao ingresso no cargo: valor - 03 (três) pontos; 
 
c) Diploma, devidamente registrado, de curso de pós graduação, em nível de mestrado, na área em 
que concorre: valor - 06 (seis) pontos; 
 
d) Diploma, devidamente registrado, de curso de pós graduação, em nível de doutorado, na área em 
que concorre: valor - 12 (doze) pontos; 
 
e) Comprovação de exercício de função pública que exija admissão mediante concurso público: valor 
– 0,5  (meio) ponto por ano ou fração superior a 06 (seis) meses de efetivo exercício, até o máximo 
de 04 (quatro) pontos; 
 
f)  Comprovação de exercício de funções na área específica em que concorre, mediante admissão 
por concurso público ou, teste seletivo : valor - 01 (um) ponto por ano ou fração superior a 06 meses 
de efetivo exercício, até o máximo de 06 (seis) pontos; 
 
g) Comprovação de experiência na iniciativa privada, na profissão específica relacionada ao cargo a 
que concorre: valor – 01 (um) ponto por ano ou fração superior a 06 meses de efetivo exercício, até o 
máximo de 06 (seis) pontos; 

 
6.3.5 A comprovação da experiência profissional deverá ser feita da seguinte forma: 

a) cópia autenticada da Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador e páginas 
contratuais); 
 
b) Certidão de Tempo de Serviço público, original ou em fotocópia autenticada, constando 
expressamente, em ano, mês e dia, a atuação do candidato; 
 
c) para comprovação de experiência profissional no exterior, é necessário apresentar os 
documentos constantes nos itens anteriores traduzidos para a língua portuguesa por tradutor 
juramentado; 

 
d) para comprovação de experiência profissional liberal como autônomo, será necessário 
apresentar: certidão de contribuição previdenciária na qualidade de autônomo; certidão emitida pela 
Fazenda Municipal relativa a alvará de autônomo ou cadastro no ISSqn;  certidão emitida por 
Cartórios Judiciais; declaração emitida por Cooperativas de Trabalho; cópia autenticada de 
Anotações de Responsabilidade Técnica; documentos que somente serão aceitos se forem hábeis a 
demonstrar efetivamente, em ano, mês e dia, o tempo de experiência anterior na área específica da 
profissão do cargo a que concorre.  
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6.3.6 Não será aferido título diferente do estabelecidos no item 6.3.4, nem aqueles apresentados fora do 
prazo estabelecido neste edital. 

 
6.3.7 Para efeito de titulação,  será  considerado tão somente 01 (um) diploma de graduação; 01 (um) 

certificado de pós graduação em nível de especialização; 01 (um) certificado de pós graduação em 
nível de mestrado; e/ou 01 (um) certificado de pós graduação em nível de doutorado, sendo 
desprezado documento que comprove mais de uma conclusão de um mesmo nível de escolaridade.   

 
6.3.8 Será desconsiderado o título que não preencher os requisitos exigidos para sua comprovação. 
6.3.9 Documentos em língua estrangeira somente serão considerados quando acompanhados da tradução 

para língua portuguesa por tradutor juramentado.  
6.3.10 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras somente serão 

considerados se devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente. 
6.3.11 Os certificados ou diplomas de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado ou Doutorado 

devem estar devidamente registrados e expedidos por instituição de ensino devidamente credenciada 
junto ao Ministério de Educação ou ser atestados por este. 

6.3.12  Também serão aceitas declarações ou atestados de conclusão de curso de pós-graduação em que 
constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária, acompanhados de Histórico 
Escolar e Ata da Reunião que aprovou a Monografia de Especialização, a Dissertação de Mestrado 
ou a Tese de Doutorado, desde que convalidados pelo órgão da instituição que promoveu o curso. 

6.3.13  Os certificados de pós-graduação em nível de Especialização deverão conter a carga horária 
cursada. 

6.3.14  Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos. 
6.3.15  É de exclusiva responsabilidade do candidato a entrega e a comprovação dos títulos. 
6.3.16 Os documentos apresentados para comprovar a titulação não serão devolvidos, sob hipótese 

alguma. 
6.3.17 Os documentos apresentados que excederem o valor máximo previsto, terão sua pontuação 

considerada tão somente até o limite fixado.  
6.3.18 Não serão aceitos documentos ilegíveis, bem como os emitidos via fax, páginas eletrônicas ou outras 

formas não previstas neste Edital. 
6.3.19 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos 

apresentados, o candidato terá anulada a respectiva pontuação, sem prejuízo das cominações legais 
cabíveis. 

6.3.20 O resultado da prova de títulos será divulgado em relação nominal, em ordem alfabética, no site do 
Núcleo de Concursos (www.nc.ufpr.br) em 04 de dezembro de 2013.” 

 
6.  Fica alterado o subitem 9.3 e acrescentados os suitens 9.4 e 9.5, ao item 9. do Item Da Aprovação e 

Classificação, passando a ter, tais subitens, a seguinte redação: 
 
“9.3 Em caso de empate na pontuação final do Concurso Público para os cargos que exigem nível médio 

terá preferência o candidato que tiver, na seguinte ordem: 

a) idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último dia de inscrição neste Concurso 
Público, conforme artigo 27, parágrafo único da Lei n.º 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) maior pontuação nas questões de língua portuguesa; 
c) maior pontuação nas questões de matemática; 
d)   maior pontuação nas questões de conhecimentos gerais; 
e)   maior pontuação nas questões de informática; 
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso ao qual não se aplica o item “a”.” 

 
“9.4 Em caso de empate na pontuação final do Concurso Público para os cargos que exigem nível técnico 

ou superior  (exceto Médico) ou ainda para o cargo de Pedagogo Social,  que exige especialização, 
terá preferência o candidato que tiver, na seguinte ordem: 

a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme 
artigo 27, parágrafo único da Lei n.º 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos; 

http://www.nc.ufpr.br/
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c) maior pontuação nas questões de língua portuguesa; 
d)   maior pontuação nas questões de conhecimentos gerais; 
e)   maior pontuação nas questões de informática; 
f) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso ao qual não se aplique o item “a”.” 

 
“9.5    Em caso de empate na pontuação final do Concurso Público para os cargos de Médico, terá 

preferência o candidato que tiver, na seguinte ordem: 

a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso Público, conforme 
artigo 27, parágrafo único da Lei n.º 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 

b) maior pontuação nas questões de conhecimentos específicos; 
c) maior pontuação nas questões de clínica médica; 
d) persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso ao qual não se aplique o item “a”. 

 
 
7. Fica alterado o Anexo I , item 1.2 Atribuições dos Cargos de Nível Médio, no que se refere aos Cargos de 
Profissional de Educação Física Nível Médio nas modalidades Basquetebol, Futuebol, Futsal, Handebol e 
Voleibol, passando a ter a seguinte redação: 
 
 
“1.1.2 Cargo: Profissional de Educação Física Modalidade Basquetebol  
1.1.2.1 Atribuições 
*Orientar a aprendizagem de Educação Física na modalidade de Basquetebol; *Desenvolver, com crianças, 
jovens e adultos treinamentos específicos da modalidade de basquetebol; *Ensinar técnicas desportivas 
voltadas ao desenvolvimento individual e coletivo do esporte; *Realizar treinamentos especializados 
instruindo-os acerca dos princípios e regras inerentes ao desporto; *Participar de competições específicas; 
*Avaliar o preparo físico dos treinados, subordinado às orientações do Profissional de Educação Física 
(Graduado) da Carreira de Agente Profissional; *Contribuir ainda, para consecução da autonomia, da 
autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a 
preservação do meio ambiente observado os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e 
ética no atendimento individual e coletivo; *Exercer atividades, compatíveis com sua habilitação, previstas em 
lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
1.1.3. Cargo: Profissional de Educação Física Modalidade Futebol  
1.1.3.1 Atribuições 
*Orientar a aprendizagem de Educação Física na modalidade de Futebol; *Desenvolver, com crianças, jovens 
e adultos treinamentos específicos da modalidade de futebol; *Ensinar técnicas desportivas voltadas ao 
desenvolvimento individual e coletivo do esporte; *Realizar treinamentos especializados instruindo-os acerca 
dos princípios e regras inerentes ao desporto; *Participar de competições específicas; *Avaliar o preparo 
físico dos treinados, subordinado às orientações do Profissional de Educação Física (Graduado) da Carreira 
de Agente Profissional; *Contribuir ainda, para consecução da autonomia, da autoestima, da cooperação, da 
solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente 
observado os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual 
e coletivo; *Exercer atividades, compatíveis com sua habilitação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
1.4. Cargo: Profissional de Educação Física Modalidade Futsal  
1.1.4.1 Atribuições 
*Orientar a aprendizagem de Educação Física na modalidade de Futsal;*Desenvolver, com crianças, jovens e 
adultos treinamentos específicos da modalidade de futsal; *Ensinar técnicas desportivas voltadas ao 
desenvolvimento individual e coletivo do esporte; *Realizar treinamentos especializados instruindo-os acerca 
dos princípios e regras inerentes ao desporto; *Participar de competições específicas; *Avaliar o preparo 
físico dos treinados, subordinado às orientações do Profissional de Educação Física (Graduado) da Carreira 
de Agente Profissional; *Contribuir ainda, para consecução da autonomia, da autoestima, da cooperação, da 
solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio ambiente 
observado os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual 
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e coletivo; *Exercer atividades, compatíveis com sua habilitação, previstas em lei, regulamento ou por 
determinação de superiores hierárquicos. 
 
1.1.5. Cargo: Profissional de Educação Física Modalidade Handebol  
1.1.5.1 Atribuições 
*Orientar a aprendizagem de Educação Física na modalidade de Handebol; *Desenvolver, com crianças, 
jovens e adultos treinamentos específicos da modalidade de handebol; *Ensinar técnicas desportivas 
voltadas ao desenvolvimento individual e coletivo do esporte; *Realizar treinamentos especializados 
instruindo-os acerca dos princípios e regras inerentes ao desporto; *Participar de competições específicas; 
*Avaliar o preparo físico dos treinados, subordinado às orientações do Profissional de Educação Física 
(Graduado) da Carreira de Agente Profissional; *Contribuir ainda, para consecução da autonomia, da 
autoestima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a 
preservação do meio ambiente observado os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e 
ética no atendimento individual e coletivo; *Exercer atividades, compatíveis com sua habilitação, previstas em 
lei, regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
1.6. Cargo: Profissional de Educação Física Modalidade Voleibol  
1.1.6.1 Atribuições 
*Orientar a aprendizagem de Educação Física na modalidade de Voleibol; *Desenvolver, com crianças, 
jovens e adultos treinamentos específicos da modalidade de voleibol; *Ensinar técnicas desportivas voltadas 
ao desenvolvimento individual e coletivo do esporte; *Realizar treinamentos especializados instruindo-os 
acerca dos princípios e regras inerentes ao desporto; *Participar de competições específicas; *Avaliar o 
preparo físico dos treinados, subordinado às orientações do Profissional de Educação Física (Graduado) da 
Carreira de Agente Profissional; *Contribuir ainda, para consecução da autonomia, da autoestima, da 
cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio 
ambiente observado os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento 
individual e coletivo; *Exercer atividades, compatíveis com sua habilitação, previstas em lei, regulamento ou 
por determinação de superiores hierárquicos. 

 
 
8. Fica alterado o Anexo I , item 3.2 Atribuições e Conteúdos Específicos para os Cargos de Nível Superior, 
de Gestor Público e Zootecnista, passando a ter a seguinte redação: 
 
 
 
“3.2.17. Cargo: Gestor Público 
3.2.17.1 Atribuições 
*Participar de projetos desenvolvidos em quaisquer unidades organizacionais, planejando, programando, 
coordenando, controlando, avaliando resultados e informando decisões, para aperfeiçoar a qualidade do 
processo gerencial do Município; *Participar da elaboração e análise do Plano Plurianual do Município, da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e do orçamento, e do acompanhamento de sua execução físico-financeira, 
orientando, nesse aspecto, as Secretarias Municipais, efetuando comparações entre as cotas orçamentárias 
e metas programadas e os resultados atingidos, desenvolvendo e aplicando critérios, normas e instrumentos 
de avaliação; *Apresentar propostas de programas e projetos e auxiliar na implementação de programas e 
projetos nas diversas áreas de atuação do Município, identificando fontes de recursos, dimensionando sua 
amplitude e traçando estratégias de implementação; * Interpretar leis, regulamentos e instruções, para fins de 
sua aplicação; *Elaborar ou colaborar na elaboração de relatórios parciais e anuais, atendendo às exigências 
ou normas do Município; *Propor, executar e supervisionar análises, pesquisas e estudos técnicos, para 
implantação ou aperfeiçoamento de sistemas, métodos, instrumentos, rotinas e procedimentos na Gestão 
Pública Municipal; *Elaborar, rever, implantar e avaliar, regularmente, instruções, formulários e manuais de 
procedimentos, coletando e analisando informações para racionalização e atualização de normas e 
procedimentos; *Elaborar critérios e normas de padronização de cotação de preços e contribuição para o 
bom andamento de procedimentos licitatórios; *Elaborar e aplicar critérios, para realização de concursos 
públicos, dando orientação técnica, acompanhando, coletando e analisando dados, redefinindo metodologias, 
elaborando formulários, instruções e manuais de procedimentos, em consonância com as regras ditadas pelo 
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Tribunal de Contas do Estado do Paraná; * garantir suporte na gestão dos serviços para as áreas meio e 
áreas fim da administração pública municipal; *Planejar, coordenar e supervisionar ações, monitorando 
resultados e fomentando políticas de mudança; *Executar atividades de formulação, implementação e 
avaliação de políticas públicas; *Exercer outras atividades, compatíveis com sua formação, previstas em lei, 
regulamento ou por determinação de superiores hierárquicos. 
 
 
3.2.17.2. Conhecimentos Específicos 
1 Gestão Administrativa e Financeira: noções de planejamento e orçamento público; planos, programas e 
projetos; orçamentos anuais, execução financeira, modalidades de empenho; vedações orçamentárias; 
processo de licitação: modalidades. 2 Sistemas de controle administrativos. 3 Atos administrativos; conceitos, 
elementos característicos. 4 Contrato Administrativo: partes componentes, formalização, modalidades, 
cláusulas de privilégio, cláusulas essenciais; prazos, prorrogação, extinção, inexecução. 5 Administração de 
materiais: material de consumo e material permanente; controle de estoque; operações de almoxarifado. 
Inventário. 6 Orientação sobre especificações e padronização de material de consumo e material 
permanente. 7 Sistema de informação, gestão de documentos, noções de arquivologia; classificação dos 
arquivos e dos documentos; métodos de arquivamento, conservação de documentos; avaliação e destinação 
de documentos; técnicas modernas de arquivamento com o uso da informática. 8 Administração Pública: 
organização administrativa – centralização e descentralização; administração direta e indireta: composição; 
categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica na administração indireta (autarquias, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas); princípios que regem a Administração Pública; 
Responsabilidade civil do Estado. 9 Poderes e deveres da Administração. 10 Servidores Públicos. 11 
Correspondência e atos oficiais: princípios da redação oficial; emprego dos pronomes de tratamento; níveis 
hierárquicos de tratamento; conceitos e modelos de atos oficiais: alvará, ata, certidão, circular, convênio, 
decreto, despacho, edital, estatuto, memorando, ofício, ordem de serviço, parecer, portaria, regimento, 
relatório, resolução, requerimento.” 
 
“3.2.28. Cargo: Zootecnista 
3.2.28.1 Atribuições 
*Fomentar a produção animal; *viabilizar sistemas alternativos de produção animal voltados à área de 
aquicultura e comercialização dos seus produtos e subprodutos, que respondam a anseios específicos de 
comunidades à margem da economia de escala; * pensar nos sistemas produtivos aquícolas 
contextualizados pela gestão dos recursos humanos e ambientais; *desenvolver, administrar e coordenar 
programas e projetos de pesquisa extensão; * atuar na área de biotecnologia e de preservação ambiental; * 
fomentar, planejar, coordenar e administrar programas de melhoramento genético das diferentes espécies 
animais de interesse econômico e de preservação, visando maior produtividade, equilíbrio ambiental e 
respeitando as biodiversidades no desenvolvimento de novas tecnologias aquícolas; * desenvolver atividades 
laboratoriais referentes à produção de fitoplânctons, zooplânctons,  reprodução de peixes marinhos, 
crustáceos e moluscos; * atuar na área de nutrição, alimentação animal, visando aumentar sua produtividade, 
bem-estar e suprindo suas exigências, com equilíbrio fisiológico; *responder pela formulação, fabricação e 
controle de qualidade das dietas e rações para peixes, responsabilizando-se pela eficiência nutricional das 
fórmulas; * pesquisar e propor formas mais adequadas de utilização e preservação de animais silvestres e 
exóticos, adotando conhecimentos de biologia, fisiologia, etologia, bioclimatologia, nutrição, reprodução e 
genética, visando seu aproveitamento econômico e/ou sua preservação; * realizar estudos de impacto 
ambiental, por ocasião da implantação de sistemas de cultivo de animais aquáticos, adotando tecnologias 
adequadas ao controle, aproveitamento e reciclagem dos resíduos e dejetos; * desenvolver pesquisas que 
melhorem as técnicas de reprodução, criação, transporte, manipulação e abate de peixes e moluscos, 
visando o bem-estar animal e o desenvolvimento de produtos de origem animal, buscando qualidade, 
segurança alimentar e economia; *assessorar programas de controle sanitário, higiene, profilaxia e 
rastreabilidade animal, públicos e privados, visando à segurança alimentar humana; *responder por 
programas oficiais e privados de fomento à aquicultura, elaborando projetos, avaliando propostas, elaborar 
laudos, pareceres e atestados; * assessorar a elaboração de legislação pertinente;  *exercer atividades, 
compatíveis com sua formação, previstas em lei, regulamento ou por determinação de superiores 
hierárquicos.” 
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9.  Fica alterado o Anexo I , item 3.2 - Conhecimentos Específicos para o Cargo de Nível Superior, de 
Procurador, retirando do “Direito Administrativo”, o conteúdo mencionado por “Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Guaratuba”. 

 
10.  Fica excluído o anexo 2 do Edital  de Concurso Público 002/2013, de modo que a comprovação do 

tempo de experiência profissional, para efeito de titulação, far-se-á tão somente nos moldes dos 
subitem 6.3.   

 

11.  Mantêm-se as demais disposições constantes no Edital  nº 002/2013 e seus anexos 1 e 3.  

 
12.  Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
                                          Guaratuba, 27  de setembro de 2013.  

 
 

Evani Cordeiro Justus 
   Prefeita Municipal  
 
 
 

                                           Denise Lopes Silva Gouveia 
                          Presidente da Comissão Permanente de Seleção de Pessoal  

 
 


