PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DO TESTE SELETIVO Nº 133/2013

O Prefeito do Município de Ibiporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 64, inciso X da
Lei Orgânica do Município, TORNA PÚBLICA a RETIFICAÇÃO do Edital de Teste Seletivo aberto pelo Edital nº
133/2013, nos seguintes termos:
Art. 1º Ficam retificados os critérios de desempates e de classificação descritos nos itens 12 e 13 do Edital de Abertura,
no que se referem aos critérios de desempate dos candidatos e a pontuação mínima exigida para a classificação,
respectivamente, prorrogando-se o prazo para inscrições, conforme novo cronograma anexo, da seguinte forma:
Onde se lê:
12. DA CLASSIFICAÇÃO:
12.1 A classificação será obtida pela somatória dos critérios de pontuação constante no item 8, sendo considerado para
efeito desta classificação o candidato que obtiver nota mínima de 50 pontos.
13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
13.1 Os critérios de desempate de candidatos são assim estabelecidos, na seguinte ordem:
13.1.1 Maior idade;
13.1.2 Maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos;
13.1.3 Permanecendo ainda o empate, o que tiver maior tempo de serviço público municipal, estadual ou federal.
Leia-se:
12. DA CLASSIFICAÇÃO:
12.1 A classificação será obtida pela somatória dos critérios de pontuação constante no item 8, sendo considerado para
efeito desta classificação o candidato que obtiver nota mínima de 05 pontos para o cargo de Educador Infantil e 10
pontos para o cargo de Professor para o Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º ao 5º ano), Professor com
Habilitação em Educação Artística, Professor com Habilitação em Educação Física e Professor com Habilitação
em Língua Estrangeira (Inglês).
13. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
13.1 Os critérios de desempate de candidatos obedecerão a seguinte ordem:
13.1.1 Tiver idade superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Teste Seletivo, conforme artigo 27, parágrafo
único, do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003).
13.1.2 For o mais idoso, não incluídos os maiores de 60 anos mencionados no item “13.1.1”;
13.1.3 Maior número de filhos menores de 18 (dezoito) anos;
13.1.4 Permanecendo ainda o empate, o que tiver maior tempo de serviço público municipal, estadual ou federal.
Art. 2º Fica prorrogado o prazo para as inscrições até as 23h59min do dia 15 de dezembro de 2013, conforme novo
cronograma constante no anexo único deste Edital de Retificação.
Art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Ibiporã/PR, 12 de novembro de 2013.

José Maria Ferreira
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IBIPORÃ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO ÚNICO

CRONOGRAMA PREVISTO

EVENTO
Período de inscrições
Divulgação das Inscrições
Período de Recursos das Inscrições
Divulgação dos Recursos e Homologação das Inscrições
Período para entrega dos títulos e demais documentação, contidas
no item 9 deste Edital, para avaliação em caráter classificatório

DATA PREVISTA*
25/10/2013 a
15/12/2013
20/12/2013
23/12/2013 a
24/12/2013
27/12/2013
30/12/2013 a
31/12/2013

Divulgação das Notas e Classificação

03/01/2014

Divulgação da Banca Examinadora

03/01/2014

Período de Recursos do Resultado Final
Divulgação dos Recursos, Classificação Final e Homologação

06/01/2014 e
07/01/2014
10/01/2014

* O cronograma previsto está sujeito a alterações nas datas mencionadas, de acordo com os interesses da
Municipalidade, sendo devidamente publicado no Jornal Oficial do Município, afixado no Quadro de Editais e
disponibilizado no endereço eletrônico http://www.ibipora.pr.gov.br
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