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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES POR
PRAZO DETERMINADO

EDITAL N° 004/2021

o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PUNALTO, ESTADO DO PARANÁ, LUIZ CARLOS BONI no
atribuições legais, torna público a ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O

PRAZO DET^^^^^^^^ SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PORPKAZÜ DETERMINADO, de acordo com o disposto na Lei Municipal n" 2372, de 03/09/2018 Lei
Municipal 2502/2020 de 09 de juntio de 2020, Lei Municipal 2454/2019 de 27 de agosto de 2019,
art^ 37, inc. IX, da Constituição Federal, para suprir necessidades de excepcional interesse
publico.

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1.0 Processo Seletivo Simplificado de acordo com a legislação que trata a matéria e conforme
0 estabelecido neste Edital e destinado a selecionar profissionais para atuarem exclusivamente
para atender a necessidade temporária e excepnionpi Hp interesse público, e será executado por

1.2. Este Processo Seletivo Simplificado consistirá em Prova de Títulos referentes á
Formação Profissional e Experiência do candidato conforme disposto neste Edital e seus
Anexosj

1.3. Antes de inscrever-se no Processo Seletivo Simplificado, o candidato deve observar
atentar^ente, as prescrições deste Editai, assim como os requisitos e condições sobre os quais
nao poderá alegar desconhecimento.
1.4 O presente Processo Seletivo Simplificado é composto das seguintes fases:
1 - Inscrição do candidato e comprovação de título;
II - homologação das inscrições;
III — Classificação Provisória;
IV- Período para interposição de Recurso;
V - Classificação Final;
1.5. A participação dos candidatos no PSS não implica obrigatoriedade de contratação
ocorrendo apenas expectativa de convocação e contratação, ficando reservado ao Município de
Planalto, por intermédio da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, o direito de proceder às
contratações em numero que atenda ao interesse e as necessidades dos estabelecimentos

Edrtí'^^" ngorosamente a ordem de Classificação Final, dentro do prazo de validade deste
1.6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanfiar a pubiicação de todos os atos
refererite a este Processo Seletivo Simplificado por meio do endereço eletrônico
^.planalto.pr.qov br, no Diário Oficial Eletrônico do Município de Planalto, e no mural da
Pre.eitura Municipal de Planalto, bem como manter atualizados os dados cadastrais informados
no ato da inscrição para fins de contato com o candidato, caso necessário.
1.7. Durante toda a realização do Processo Seletivo Simplificado serão prestigiados sem
prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, caput, da Constituição Federal

. K , estabelecidas para execução do Processo Seletivo Simplificado ficam assimestabelecidas:

Publicação do edital de abertura
20/12/2021

Prazo oara impuqnação do edital
21/12/2021 3 22/12/2021
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