
Prefeitura do Município de Cianorte      www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial       Assessoria de Comunicação Social                                       

Segunda-feira, 09 de Junho de 2014                         

www.cianorte.pr.gov.br/orgaooficial
Instaurado pela Lei Nº 3.487 de 28 de junho de 2010

ATOS DO PODER EXECUTIVO

   ANO II
   Edição 0309

ÍNDICE
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Conselho Municipal de Assistência Social...............................02ATOS DO PODER EXECUTIVO ................................................ 01
Gabinete...................................................................................01
Secretaria de Administração ...................................................01
 Div. de Recursos Humanos.................................................01

Gabinete do Prefeito
LEI N° 4.343/2014

Altera o Grau de Vencimento inicial do Cargo  de Provimento Efetivo do Conta-
dor da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais 
de Cianorte - CAPSECI, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE CIANORTE, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, sanciono a seguinte

L E I
Art. 1º. O grau de vencimento inicial do cargo de provimento efetivo de Conta-
dor da Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais 
de Cianorte – CAPSECI, constante no Anexo I da Lei Municipal nº 2.186/2001, 
passa a ser G-85.
Parágrafo único. As promoções por merecimento conquistadas pelo servidor 
ocupante do cargo de Contador, quando permaneciam sujeitas ao grau de venci-
mento inicial G-80, serão computadas para efeito do novo grau inicial de venci-
mento previsto no caput deste artigo.
Art. 2º. Fica revogada disposição em contrário.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 4 de junho de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO MUNICIPAL

D E C R E T O Nº 135/2014
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A
Art. 1º. O expediente de atendimento nas repartições públicas municipais nos 
dias 12, 17 e 23 de junho de 2014, em virtude dos jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol, será das 08h00 às 13h00, de maneira ininterrupta.
§ 1º. O Pronto Atendimento Municipal Ramon Máximo Schulz atenderá em seu 
horário normal.
§ 2º. Os Centros Municipais de Educação Infantil encerrarão o expediente nos 
dias indicados no caput uma hora antes dos jogos.
Art. 2º. Fica decretado Recesso Administrativo nas repartições públicas munici-
pais no dia 20 de junho de 2014, exceto para o Pronto Atendimento Municipal 
Ramon Máximo Schulz, que atenderá normalmente.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Paço Municipal Prefeito Wilson Ferreira Varella, em 4 de junho de 2014.

CLAUDEMIR ROMERO BONGIORNO
PREFEITO

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
24 de março de 2013, de acordo com Edital nº 001/2013, de 08 de fevereiro de 
2013.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 18 
de junho de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e 
o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a 
nomeação.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL - 40 HORAS
NOME     CLASSIFICAÇÃO
SIMONE DE OLIVEIRA MAIA    46°
DOCUMENTOS NECESSÁRIO:
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna e exame de sani-
dade física;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia).
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
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•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 06 de junho de 2014.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de fevereiro de 
2014.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 18 
de junho de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e 
o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a 
nomeação.
CARGO: ENFERMEIRO
NOME     CLASSIFICAÇÃO
ANGÉLICA FRUGOLI    04°
DOCUMENTOS NECESSÁRIO:
•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna e exame de sani-
dade física;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia).
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 06 de junho de 2014.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

MUNICÍPIO DE CIANORTE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CIANORTE, através do presente, con-
voca as pessoas abaixo nominadas, para comparecer na Divisão de Recursos 
Humanos, a fins de providenciar a documentação necessária para nomeação para 
o cargo público, tendo em vista a aprovação no Concurso Público realizado em 
06 de abril de 2014, de acordo com Edital nº 001/2014, de 13 de fevereiro de 
2014.
O candidato deverá comparecer na Junta Médica Oficial do Município no dia 18 
de junho de 2014, sito na Travessa Itororó, nº 400, Cianorte-PR, às 12h:45min, 
munido de Atestado Médico de saúde ocupacional (Exame pré-admissional), e 
o exames abaixo relacionados.
O não comparecimento do candidato no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da data da publicação deste edital e não se apresentar na Junta Médica Oficial 
na data e horário acima mencionado implicará na perda automática do direito a 
nomeação.
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM
NOME     CLASSIFICAÇÃO
RENATA MAYARA SILVA VITORIANO   03°
DOCUMENTOS NECESSÁRIO:

•01(uma) foto 3x4 recente;
•Carteira de Trabalho (fotocópia);
•Pis/Pasep se já inscrito (fotocópia);
•Carteira de Identidade (fotocópia);
•C.P.F. (fotocópia);
•Titulo de Eleitor (fotocópia);
•Certificado de Reservista (fotocópia);
•Certidão de Casamento ou Nascimento (fotocópia);
•Registro de nascimento de filhos menores de 18 anos (fotocópia);
•Certidão Negativa do Fórum, do Cartório Distribuidor;
•Certidão Negativa do Cartório de Protestos;
•Certidão Negativa de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 
Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
•Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas;
•Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos 
de Hemograma completo, Urina l, Raio X do Tórax e Coluna e exame de sani-
dade física;
•Comprovante de escolaridade (fotocópia).
•Declaração sobre exercício de outro cargo público (acúmulo de cargo);
•Declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio;
•Certidão de tempo de serviço público anterior;
•Comprovante de residência (talão de água, luz, telefone etc...).
Obs.: Trazer os originais para conferência.
Cianorte, 06 de junho de 2014.

MARIA DE LOURDES VIOTO DA SILVA
CHEFE DO RECURSOS HUMANOS

RESOLUÇÃO N° 06, DE 06 DE JUNHO DE 2014
O Conselho Municipal de Assitência Social de Cianorte - CMAS, em reunião 
extraordinária realizada no dia 06 de junho de 2014, ás 8 horas e 30 minutos, no 
Salão Social da Secretaria Municipal de Bem Estar Social, no uso das competên-
cias e atribuições que lhe são conferidas pelas Leis Municipais n°3.546, de 27 de
outubro de 2010 e n°1.678, de 28 de setembro de 1995 e Lei Federal n° 8.742, 
de 07 de dezembro de 1993;
RESOLVE:
Art. 1° - Aprovar o Termo de Aceite do Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil - PETI
Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Daniely Cristiane Resina Ferreira
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
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