EDITAL DE PROCESSO SELETIVO
Nº 02, DE 17 DE JANEIRO DE 2019.
O Exmo. Prefeito do Município de Dois Vizinhos, no uso de suas atribuições legais, faz saber que estão
prorrogadas as inscrições do Processo Seletivo nº 01/2019. As datas previstas no Edital nº01, de 03 de janeiro
de 2019 passam a vigorar conforme segue:
4. DAS INSCRIÇÕES
4.3. O candidato poderá efetuar sua inscrição, a partir das 12h do dia 03/01/2019 até às 23h59min do dia
28/01/2019, exclusivamente via internet, no site oficial, onde existirá um link de acesso para a Ficha de
Inscrição destinada à participação no Processo Seletivo.
4.3.2. Caso ocorram problemas técnicos no servidor de internet que atende ao Processo Seletivo, no último
dia das inscrições, o prazo será prorrogado até às 12h do dia 29/01/2019, sendo que a data de pagamento do
boleto fica inalterada.
4.4. Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, o candidato deverá fazer a conferência das informações
antes de confirmar, imprimir o boleto bancário e pagá-lo em estabelecimento bancário, conforme instruções
constantes no próprio boleto, no horário bancário, até o dia 29/01/2019.
4.4.1. Inscrições, cujos pagamentos não forem efetuados na rede bancária até a data de 29/01/2019, não serão
homologadas.
4.13. A partir das 18h do dia 04/02/2019, o candidato deverá consultar, via internet, se sua inscrição foi
homologada e imprimir a Ficha de Confirmação de Inscrição, que conterá o local de realização da prova.
4.14.2. Os candidatos abrangidos pelo item 4.14. serão informados das providências adotadas pela FUNTEFPR relativas as suas solicitações, a partir das 18h do dia 04/02/2019, por meio de correspondência eletrônica,
encaminhada ao endereço de e-mail informado na Ficha de Inscrição.

6. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS
6.1. A prova escrita será realizada na data provável de 10/02/2019, no local indicado na Ficha de
Confirmação de Inscrição e no Edital de Homologação das Inscrições.

9. DOS RESULTADOS
9.1. Os Gabaritos Preliminares serão divulgados a partir das 18 horas, do dia 10/02/2019 e a e a pontuação
atribuída aos títulos será divulgada no dia 12/02/2019, no site oficial.
9.2. O resultado final do Processo Seletivo será divulgado até às 18h, do dia 18/02/2019, no site oficial e nos
murais da Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos.

Dois Vizinhos, 17 de janeiro de 2019.

Raul Camilo Isotton
Prefeito de Dois Vizinhos

PROCESSO SELETIVO Nº 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS
ANEXO IV
NORMAS PARA A PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS
1. DA PONTUAÇÃO PELOS TÍTULOS APRESENTADOS
1.1. Para efeitos da pontuação dos títulos, a equipe da FUNTEF-PR considerará os seguintes
documentos:
Título
Certificado de Especialização - Pós-Graduação (Lato
Sensu), reconhecido pelo MEC.
Certificado de Mestrado - Pós-Graduação (Stricto Sensu),
reconhecido pelo MEC.
Pontuação Máxima dos Títulos

Valor Unitário
5,0 para cada
curso concluído
10,0 para cada curso
concluído

Valor Máximo
10,0
10,0
20,0

1.2. Não serão aceitas declarações, certidões ou quaisquer outros documentos que não os referidos
acima para a comprovação da conclusão de cursos de pós-graduação.
2. DATA E FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS
2.1 A entrega dos títulos deverá ser realizada por todos os candidatos concorrentes pessoalmente, no dia
10/02/2019, das 10h às 12h, no local de prova do candidato.
2.2. Os documentos deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada por cartório competente.
2.3. Os documentos serão entregues em envelope lacrado, contendo o nome do candidato, mediante a
entrega de protocolo realizada pela FUNTEF.
2.3.1. Não será feita conferência de documentos no momento da entrega do envelope.
2.3.2. Não serão recebidos e/ou pontuados documentos que forem entregues sem estarem em envelope
lacrado.
2.4 Os documentos recebidos pela FUNTEF-PR para a pontuação dos títulos não serão devolvidos, seja
qual for o motivo alegado.

PROCESSO SELETIVO n.º 01/2019– PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS
VIZINHOS

ANEXO V
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
ATIVIDADE
Publicação do Edital de Abertura
Período de Inscrição
Período de pagamento da taxa de inscrição
Homologação das inscrições e divulgação dos locais de provas
Entrega dos títulos - Das 10 horas às 12horas
Aplicação das provas escritas
Publicação dos gabaritos preliminares
Publicação das notas atribuídas aos títulos
Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares.
Interposição de recursos contra notas atribuídas aos títulos
Publicação dos Gabaritos Definitivos
Publicação dos Resultados Finais
Interposição de recursos contra os resultados finais
Publicação dos resultados finais pós recursos (se houver recursos)
ou homologação do resultado final

DATA***
03/01/2019
03 a 28/01/2019
03/01 a 29/01/2019
04/02/2019
10/02/2019
10/02/2019
10/02/2019
12/02/2019
11 a 12/02/2019
13 a 14/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
19 a 20/02/2019
22/02/2019

* as datas mencionadas servem apenas para balizar o candidato acerca da execução do
Concurso Público, sendo necessário, portanto, observar o Edital de Abertura do
Concurso Público e editais específicos.
** as datas poderão ser alteradas, mediante publicação de editais específicos e/ou
instrumentos equivalentes, a critério da Administração e em atendimento do interesse
público.
*** maiores detalhes sobre os eventos relacionados deverão ser observadas no Edital de
Abertura do Concurso Público e/ou editais específicos, inclusive em relação aos locais e
aos horários de realização.

