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GABINETE DO PREFEITO
CONVITE
Convidamos a população do Município de Candói, para participar da
Audiência Pública referente ao 2º Quadrimestre de 2018 a realizar-se
no dia 28 de setembro de 2018, às 09:00 horas, nas dependências da
Câmara Municipal, sito à Avenida Alfredo Antônio Budel, 1067 –
Candói – PR, onde serão abordados os temas a seguir:
Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais da LDO 2018 (Art. 9º
parágrafo 4º da LRF);
Prestação de Contas da Educação;
Prestação de Contas da Saúde (Lei Complementar nº 141, de
13/01/2012);
Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência (Art.
17 parágrafos 4º da IN nº 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná).
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g) Ter participação assídua nas capacitações ofertadas pela Secretaria
de Educação no último ano escolar, comprovada através de declaração
expedida pela Secretaria de Educação;
h) Apresentar documentos que comprove o grau de escolaridade do
candidato compatível com a vaga disponível;
i) Documentos pessoais e comprovante de endereço;
Parágrafo único. Para fins de classificação e desempate terão
preferência aqueles candidatos que primeiramente:
I - Maior Idade
II - Maior titulação em qualquer área de formação
1.3 Após análise da documentação, na presença dos candidatos e
demais interessados, será lavrado ata constando a classificação dos
respectivos candidatos, bem como critérios de desempate, em estrita
observância ao Decreto N⁰ 103/2018.
1.4 Dúvidas quanto ao presente edital, deverão ser esclarecidas junto à
Secretaria de Educação, sito a Av. XV de Novembro, 1795 – Bairro
Cacique – Candói/PR.

Município de Candói, em 06 de setembro de 2018.
Publique-se este edital junto ao órgão de comunicação do Município e
nos murais de todas as instituições de ensino municipais.

GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:C853B99A
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL N º 14/2018

Candói, 10 de Setembro de 2018.
GELSON KRUK DA COSTA
Prefeito Municipal de Candói
ANDRÉIA SAVOLDI TEIXEIRA
Secretária de Educação

ABERTURA DE VAGA PARA O CORPO
DOCENTE DO MUNICÍPIO EM REGIME
SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Candói, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e visando atender à necessidade temporária de
excepcional interesse público, prevista na Lei Municipal 031/2017,
regulamentada pelo Decreto N⁰ 103/2018, TORNA PÚBLICO o
presente Edital, que estabelece as instruções, regulamentos e critérios
destinados à oferta de VAGA em REGIME SUPLEMENTAR na
Instituição de Ensino Municipal abaixo relacionada:
Estabelecimento de Ensino da vaga N⁰
de
ofertada
ofertadas
Escola Municipal do Campo Miguel Martim 01(uma)

vagas

Turno

Série

Manhã

8 horas

1.0 Somente poderão se candidatar a vaga, ora ofertada, os professores
do quadro efetivo do magistério público municipal, ou seja, aqueles
que já se prestaram o concurso público nesta municipalidade.
1.1 Os (as) candidatos (as) deverão apresentar a documentação
constante no item deste edital, na Secretaria de Educação, no dia
14/09/2018, com início no período da manhã, a partir das 08:30h e
término as 12:00h, momento este em que será aberta a sessão para
análise da documentação apresentada e classificação do (as)
candidatos (as).
1.2 Os (as) candidatos (as) deverão apresentar a seguinte
documentação, em consonância com o Decreto N⁰ 103/2018:
a) Preencher formulário de inscrição junto à Secretaria de Educação;
b) Ser do quadro efetivo do magistério municipal, comprovando
através de portaria de nomeação;
c) Carga horária compatível, comprovando através de declaração da
instituição em que atua;
d) Ter assiduidade e não ter se licenciado ou prorrogado sua licença
mais que 01 (uma) vez nos últimos 06 meses, comprovando através de
declaração expedida pela instituição de ensino onde atua;
e) A ausência do servidor no serviço, a apresentação de atestados ou
outros documentos durante os 12 meses anteriores a publicação do
edital de seleção ensejara o desconto, após a classificação final
provisória (incisos I e II do § 4º) de 1(um) ponto por dia de
afastamento. Comprovado através de declaração emitida pelo setor de
Recursos Humanos.
f) O professor candidato não poderá ter sido penalizado em
Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar nos últimos 12
meses anterior a publicação deste decreto.

Publicado por:
Edina Kraus dos Santos Ribeiro
Código Identificador:FD6CCA7A
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVO PARA MEI/ME/EPP
Pregão Presencial nº. 089/2018
Sistema de Registro de Preços (SRP)
Objeto: AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO ACM DESTINADOS À IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIOS
PÚBLICOS MUNICIPAIS.
Tipo: Menor preço por item.
Data da sessão de abertura: 24 de setembro de 2018.
Horário: 9h00min.
Local: Sala de reuniões do paço municipal Avenida XV de
Novembro, nº. 1761, Bairro Cacique Candói, CEP 85.140-000,
Candói/PR.
Informações: telefone (42) 3638-8017 ou pelo e-mail
licitacao@candoi.pr.gov.br.
O edital e seus anexos poderão ser consultados na sede do paço
municipal,
no
endereço
supracitado
ou
no
site
www.candoi.pr.gov.br/licitacoes.php.
Candói, em 10 de setembro de 2018.
JOÃO LUIS TRENTIN
Pregoeiro
Publicado por:
Rodrigo Miss
Código Identificador:248E368E
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 79/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (SRP)
O Prefeito de Candói, no uso de suas atribuições que lhe são
conferidas por lei, HOMOLOGA a licitação modalidade Pregão
Presencial nº. 79/2018, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICO PARA
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
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