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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2º Termo de Retificação – Edital de Chamamento Público n.º 01/2021 –
SEMAS
A Prefeita Municipal de São José dos Pinhais, no uso de suas atribuições legais, com esteio na Lei
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e alterações no Decreto nº 2.650, de 20 de abril de 2017, vem
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, tornar público o 2º TERMO DE
RETIFICAÇÃO, nos procedimentos abaixo especificados:
1.1.
Resolve RETIFICAR o Edital de Chamamento Público Nº 01/2021-SEMAS que tem por
finalidade a seleção de propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de
São José dos Pinhais, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, por meio da
formalização de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e
recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil OSC, conforme condições estabelecidas neste Edital.
Art. 1º - Retifica-se por meio do presente Termo, o Item 4.1 do Edital de Chamamento Público nº
01/2021-SEMAS, para que a partir da data desta publicação passe a constar:
ONDE SE LÊ:
4.1 As OSC’s após habilitadas, independente das vagas preenchidas por elas, atenderão as
crianças e adolescentes que porventura estejam acolhidos nos abrigos próprios do Município.
LEIA-SE:
4.1 As OSC’s habilitadas deverão atender, dentro do quantitativo de metas pactuadas no Termo
de Colaboração, as crianças e adolescentes que se enquadrem no perfil prioritário constante nos
itens 3.3 e 3.4, sendo que, será de competência do órgão gestor, definir como ordem de
prioridades os encaminhamentos de crianças e adolescentes de Acolhimento Institucional deste
município, conforme avaliação técnica.
Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital de Chamamento
Público Nº 01/2021-SEMAS e seus anexos por este Termo de Retificação.
São José dos Pinhais, 22 de julho de 2022.

MARGARIDA MARIA SINGER
“Nina Singer”
Prefeita Municipal

JULIANA REGINA RAMOS SARAIVA
Secretária Municipal de
Assistência Social
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A Secretária Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Municipal nº 1.500/2010, e alterações e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, JANDIRA MARIA VIEIRA inscrita no CPF nº 527.541.709-87 e RG: 3.559.275-0
servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para atuar como FISCAL, referente
à solicitação contida no Memorando nº 299/2022, tendo como objeto a Inexigibilidade de licitação
para contratação da instituição CASA DE APOIO ANJO DA GUARDA LTDA, CNPJ
41.595.631/0001-88, credenciada no Chamamento Público nº 011/2016, para prestação de
serviços de acolhimento na modalidade de Casa Lares, Lares ou Residência Inclusiva para
pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas de ambos os sexos, todas em situação de risco
pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou comunitários,
abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou com diversos
graus de dependência de crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos e para jovens
e adultos entre 18 (dezoito) e 59 (cinqüenta e nove) anos.
§ 1º Designar como suplente da FISCAL a servidora ELIANA VERUSKA CORREA DOS
SANTOS, inscrita no CPF 750.495.899-91e RG 4.636.999-8.
§ 2º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Fiscal titular.
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Art. 2º Designar, BRUNO BARROS DE ALMEIDA inscrito no CPF nº 070.858.419-58 e RG
6.956.794-0 servidor lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, para atuar como
GESTOR, referente à solicitação contida no Memorando nº 299/2022, tendo como objeto a
Inexigibilidade de licitação para contratação da instituição CASA DE APOIO ANJO DA GUARDA
LTDA, CNPJ 41.595.631/0001-88, credenciada no Chamamento Público nº 011/2016, para
prestação de serviços de acolhimento na modalidade de Casa Lares, Lares ou Residência
Inclusiva para pessoas com deficiência intelectual ou múltiplas de ambos os sexos, todas em
situação de risco pessoal e/ou social, rompimento ou fragilização de vínculos familiares e/ou
comunitários, abandonados ou afastados da família por determinação judicial, independentes e/ou
com diversos graus de dependência de crianças e adolescentes até 18 (dezoito) anos incompletos
e para jovens e adultos entre 18 (dezoito) e 59 (cinqüenta e nove) anos.
§ 1º Designar como suplente do GESTOR a servidora MARRONI SORAYA BALÃO inscrita no
CPF nº 058.111.949-51 e RG: 9.155.325-2.
§ 2º O suplente de Gestor exercerá as funções de Gestor de Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulares do Gestor titular.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir da
publicação do Contrato.
Gabinete da Secretária Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais, 21 de Julho de
2022.
Juliana Regina Ramos Saraiva
Secretária de Assistência Social

Portaria nº 048/2022 – SEMAS, 21 de julho de 2022. – SEMAS
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Juliana Regina Ramos Saraiva
Secretária de Assistência Social
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A Secretária Municipal de Assistência Social, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
Lei Municipal nº 1.500/2010, e alterações e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993,
RESOLVE:
Art. 1º Designar, CAMILA HIROMI ABE, inscrita no CPF sob nº 226.936.148-21, e RG:
26.380.002-7, servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para atuar como
FISCAL referente à solicitação contida no Memorando nº 300/2022, tendo como objeto
Contratação de empresa para assessoramento, organização e execução das atividades
pertinentes à realização da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1º Designar como suplente da FISCAL a servidora CLAUDIA LORENA PEREIRA, inscrita no
CPF sob nº 541.564.249-87, e RG: 3.486.948-0.
§ 2º O suplente da Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Fiscal titular.
Art. 2º Designar, MONIQUE DA COSTA MARTINS, inscrita no CPF nº 023.014.049-19 e RG:
6.371.171-3, servidora lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, para atuar como
GESTORA referente à solicitação contida no Memorando nº 300/2022, tendo como objeto
Contratação de empresa para assessoramento, organização e execução das atividades
pertinentes à realização da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1º Designar como suplente da GESTORA a servidora CLAUDIANE FATIMA MARTINS DE
OLIVEIRA inscrita no CPF nº 022.984.279-84 e RG: 6.363.560-5.
§ 2º O suplente de Gestor exercerá as funções de Gestor de Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulares do Gestor titular.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir da
publicação do Contrato.
Gabinete da Secretária Municipal de Assistência Social de São José dos Pinhais, 21 de julho de
2022.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Portaria nº 28/2022 – SEMUC – 21 de julho de 2022 – SEMUC
Dispõe sobre o regulamento do MISS 2022
- São José dos Pinhais - PR e dá outras
providências.
O Secretário Municipal de Cultura, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal nº 1.500/2010, e alterações e,
CONSIDERANDO o retorno gradual das atividades devido a pandemia do Corona-Vírus, visando
estimular/motivar a população municipal a participar da programação cultural do ano de 2022
promovida por esta Secretaria de Cultura.
CONSIDERANDO que o nosso Município sempre foi referência no tocante a eventos festivos
anuais, a título de exemplo o Natal na Casa do Papai Noel, o Natal Encantado 2021 promovido
pela Secretaria Municipal de Cultura, sendo um referencial turístico e que realiza sempre com
grande sucesso.
CONSIDERANDO a importância da Administração Municipal estimular a participação dos
cidadãos e dos empresários, e assim oferecer mais motivação aos turistas e visitantes, e também
para a população.
CONSIDERANDO que o principal objetivo da SEMUC é movimentar a cidade, além de tornar o
município mais conhecido em nível estadual e nacional, por meio da escolha do Miss São José
dos Pinhais que desempenhará efetiva representação de nossa comunidade em eventos e
atividades culturais e promocionais.
RESOLVE:
Art. 1º Fica instituído no calendário de eventos do Município, o Concurso Miss São José dos
Pinhais a ser realizado, anualmente, no mês de maio, ou conforme conveniência do Município, sob
coordenação da Secretaria Municipal de Cultura.
§ 1º O Concurso “Miss São José dos Pinhais”, a que se refere o “caput” deste artigo ocorrerá em
lugar definido pela Secretaria de Cultura.
§2º A vencedora do Concurso poderá representar o Município em outros concursos, inclusive o
concurso de Miss Paraná, Miss Brasil e qualquer de interesse para o Município.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor a partir de sua publicação.
Gabinete do Secretário Municipal de Cultura de São José dos Pinhais, 21 de Julho de 2022
Marcelo Setim Dal Negro
Secretário Municipal da Cultura de São José dos Pinhais - PR

Regulamento – MISS São José dos Pinhais 2023 – Oficial – SEMUC
REGULAMENTO
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1. DO CONCURSO
a. O “MISS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – OFICIAL” é realizado pela Prefeitura Municipal de São
José dos Pinhais, segundo Lei Municipal nº 3.996, de 6 de junho de 2022, através da Secretaria
Municipal de Cultura. Neste regulamento denominada ORGANIZADORA.
b. O Concurso Miss São José dos Pinhais é um EVENTO que tem a finalidade de promover a
beleza e a cultura do público Adulto/Feminino em âmbito municipal, além de eleger a
representante São-Joseense ao concurso estadual MISS UNIVERSO PARANÁ, considerado na
atualidade o maior concurso de beleza do estado.
c. A candidata vencedora, escolhida por uma comissão julgadora convidada especialmente para
esse fim, será a representante São- Joseense no Concurso Miss Universo Paraná; no caso de não
poder cumprir essa missão por impedimento relativo a motivos pessoais ou por desobediência às
regras estabelecidas neste regulamento, deverá ser substituída pela Vice-Campeã (2º Lugar),
caso a mesma não puder cumprir com a missão, o título passará para a 3ª colocada.
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3. DAS RESPONSABILIDADES DA CANDIDATA
a. A CANDIDATA se responsabiliza por todas as informações cedidas à ORGANIZADORA, bem
como da veracidade das mesmas. A ORGANIZADORA pode avaliar as declarações prestadas e
documentos fornecidos pela CANDIDATA como requisitos de participação no Concurso, estando
para tanto autorizada a investigar, por qualquer meio, e obter de qualquer fonte quaisquer
informações sobre a CANDIDATA, por mais pessoais e sigilosas que sejam, e podendo reputar as
aludidas declarações e documentos, se assim entender a seu exclusivo critério, insuficientes,
incompletos e/ou inverídicos, recaindo sobre a CANDIDATA a responsabilidade de fornecer
informações mais completas nesses casos, sob pena de desqualificação ou, se for o caso, perda
do título.
b. São de responsabilidade da Candidata todos os gastos decorrentes de deslocamentos,
alimentação, hospedagem, entre outros.
c. São de responsabilidade da Candidata todos os itens a serem utilizados no Concurso, tais como
trajes de gala, casuais, formais e/ou de banho, assim como acessórios.
d. São de obrigação da Candidata, durante o processo seletivo e/ou vencedora do Concurso, além
de continuar cumprindo a integridade das obrigações assumidas na condição de Candidata:
i. Manter-se disponível para comparecer, e efetivamente comparecer, com pontualidade aos
eventos e reuniões que a ORGANIZADORA solicitar, que poderão ocorrer inclusive em domingos
e feriados (salvo casos considerados de força maior);
ii. Empreender esforços para facilitar a obtenção de patrocinadores, agindo conforme instruções
que lhe passar a ORGANIZADORA, inclusive, mas não limitadamente, participando de reuniões e
eventos;
iii. Autorizar o uso e divulgação de sua imagem, participar de gravações, sessões de fotos,
entrevistas e afins que a ORGANIZADORA solicitar, mesmo que isso requeira viagem por
qualquer meio de transporte e por qualquer distância e estadia por qualquer tempo e em qualquer
lugar, e cumprir todas as obrigações que a ORGANIZADORA assumir perante patrocinadores,
para a promoção e/ou divulgação de Concursos, da ORGANIZADORA, de produtos e/ou serviços
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2. DAS CANDIDATAS
Cada candidata ao título de Miss São José dos Pinhais 2023 deverá, obrigatoriamente:
a. Ser brasileira nata ou naturalizada, residente em São José dos Pinhais
– PR por no mínimo 12 meses consecutivos;
b. Caso o sexo designado à Candidata ao nascimento não tenha sido o “feminino”, a mesma
deverá apresentar, no momento de inscrição, documento(s) emitido(s) pelas autoridades
brasileiras que a reconheçam definitivamente como “mulher”;
c. Ter idade entre 19 a 28 anos (completos até a dia anterior da sua inscrição);
d. Ter aparência física condizente com um concurso de beleza, boa conduta, reputação social e
moral ilibadas;
e. Ter cultura e conhecimento condizentes com a possibilidade de representar o município;
f. Ser solteira, nunca ter sido casada e/ou união estável, separada e/ou divorciada;
g. Não ter filho(s), não estar grávida e não ser responsável por qualquer pessoa, seja ela capaz ou
incapaz, menor de idade ou adulta, seja na condição de tutora, guardiã e outros;
h. Não ter sido anteriormente exposta a situações vexatórias que possam ferir a sua reputação
moral ou social;
i. Gozar de boa saúde física e mental;
j. Ter noções de organização e disciplina;
k. Estar disposta, por escrito, a cumprir as obrigações constantes do Concurso Miss São José dos
Pinhais, assumindo, por via contratual, obrigações e riscos, principalmente durante a viagem que
porventura fizer para representar o município no concurso Miss Universo Paraná 2023, previsto
para acontecer em Curitiba-PR, bem como possíveis trabalhos nas áreas artísticas, de moda e
beleza, inclusive como modelo e/ou manequim e de campanhas publicitárias artísticas e/ou
beneficentes de interesse dos organizadores do evento.
l. São elegíveis candidatas que já tenham participado de outros concursos desde que não tenham
vencido no âmbito municipal, estadual e nacional;
m. Não ter posado nua e/ou de maneira sexualmente sugestiva, que não há imagem alguma em
que apareça nua ou de maneira sexualmente sugestiva, assim como não posará nua ou de
maneira sexualmente sugestiva ao longo do processo seletivo e após, caso vencedora do
concurso, enquanto não eleita sua sucessora.
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de terceiros, de campanhas sem fins lucrativos, ou do que quer que seja que a ORGANIZADORA
desejar promover e/ou divulgar;
iv. Comportar-se conforme os mais altos padrões de moralidade e elegância, de tal sorte que
qualquer comportamento que, a critério exclusivo da ORGANIZADORA, não atenda a estes
padrões, importará na sua desqualificação (e, se for o caso, no cancelamento da candidatura) e
até mesmo a perda do título, caso vencedora do Concurso.
4. DOS TRAJES / FIGURINOS/ ITENS
Os seguintes itens são requeridos pela organização:
a. 01 Vestido “Social Longo” (Gala) – na cor que preferir para o desfile final;
b. 01 par de Tênis, para ensaios;
c. 01 par de sandália de salto alto estilo Gisele na cor preto;
d. 01 calça jeans skinny na cor azul;
e. Calçados e acessórios (brincos, pulseiras, o que for do agrado) para utilizar com os Trajes
(Desfile);
f. 01 calcinha e 01 sutiã (meia taça) – cor da pele – que não marque, sem costuras;
g. Caso tenha Plano de Saúde, levar a carteirinha e documentos – para uso SE NECESSÁRIO;
h. Medicamentos de uso costumeiro em caso de necessidade.
5. DIREITOS DE USO DE IMAGEM
a. A Candidata deverá autorizar o uso de sua imagem, utilizando o
Anexo IV.
6. DA INSCRIÇÃO
As candidatas deverão realizar sua inscrição através do link do Google Forms
https://forms.gle/Y9uwJHSn9YDVQx6u6 e anexar as seguintes documentações:
a. Fotocópia autenticada do RG e CPF da Candidata;
i. Para o item “a” é permitido a entrega da Fotocópia autenticada da CNH da candidata.
b. Cópia do Comprovante de Endereço da Candidata;
i. Caso a Candidata resida em imóvel de aluguel ou cedido, a mesma deverá apresentar junto com
a Cópia do Comprovante de Endereço uma Declaração de Residência, conforme modelo do
Anexo III.
c. Declaração de Escolaridade, sendo ela de matrícula em uma instituição de ensino ou de
conclusão de curso;
d. Ficha de inscrição conforme Anexo I;
e. Fotos da Candidata conforme Anexo V, seguindo o padrão exposto quando a poses e
maquiagem, podendo a Candidata apresentar-se em outro padrão de roupa.
f. Anexos I, II, III, IV e V devidamente assinados pela Candidata;
g. Caso a candidata não preencha os campos corretamente e/ou não anexe um ou mais dos
documentos citados acima, a inscrição será desconsiderada por falta de informação.
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8. RISCOS PESSOAIS, ROUBOS/FURTOS
Durante a realização do evento, qualquer risco pessoal será do encargo da candidata e/ou seu
responsável, ficando a organização isenta de qualquer responsabilidade. É de inteira
responsabilidade de cada candidata supervisionar os seus pertences pessoais, tais como bolsas,
malas, aparelhos de celulares, documentos, calçados, figurinos e demais itens em todas as etapas
do concurso. A equipe de staff e o concurso Miss São José dos Pinhais ficarão isentos de
qualquer responsabilidade em caso de danos, perdas, furtos ou roubos.
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7. DO CAMARIM
Durante a grande final, ficará proibida a entrada de pais, familiares e/ou acompanhantes nos
camarins. Demais trocas de roupas as candidatas deverão realizar com o auxílio da equipe oficial
do concurso. Sem exceções! As candidatas não classificadas nas etapas classificatórias estão
PROIBIDAS de retirar-se dos camarins, pois até o último bloco (fase final);
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9. DA PREMIAÇÃO
a. A vencedora (MISS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS) receberá a premiação declarada abaixo:
i. Taxa de Inscrição, Hospedagem e Alimentação PAGAS durante a participação no concurso
estadual – Miss Universo Paraná 2023 (R$ 3.000,00 – três mil reais);
ii. Título, faixa e coroa de Miss São José dos Pinhais 2023;
iii. Demais prêmios de patrocinadores.
b. O prêmio é pessoal e intransferível, não se responsabilizando a empresa promotora por
eventuais restrições que os contemplados possam ter, inclusive, na eventual indisponibilidade da
vencedora em viajar no período estabelecido para a competição estadual.
c. Em hipótese alguma a premiação poderá ser trocada por valores em ESPÉCIE.
10. DAS ETAPAS
O concurso seguirá o seguinte cronograma:

ETAPAS

DATA DE INÍCIO

DATA DE FIM

Inscrições

25/07/2022

25/08/2022

Pré-seleção

30/08/2022

Primeiro encontro

02/09/2022

Seção de fotos oficiais

05/09/2022
17/09/2022
18/09/2022

Ensaios das
selecionadas

24/09/2022
25/09/2022

Divulgação do resultado ao público
e abertura da votação de
popularidade

26/09/2022

Final

08/10/2022

a. O cronograma poderá ser alterado unilateralmente pela ORGANIZADORA caso considere
adequado.
b. O número de candidatas que participação das etapas será:
ETAPA
NÚMERO DE CANDIDATAS
Todas as candidatas inscritas que atendam
Pré seleção
os requisitos deste regulamento.

11. DA PRÉ-SELEÇÃO:
a. Em caso de número excessivo de candidatas inscritas (acima de 20), será realizada uma préseleção com avaliação técnica de uma comissão, de livre indicação da Secretaria Municipal de
Cultura, para definir até 20 (vinte) candidatas que participarão da final do concurso na data de 01
de outubro de 2022;
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20 candidatas.

Página

Final

Diário Oficial Eletrônico
Edição 1153, Ano 5 – 25/07/2022
b. A data, local e horário da realização da pré-seleção serão enviados, com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas antes da realização do evento, para o e-mail da candidata;
c. Para a pré-seleção, a candidata deverá apresentar-se vestida com calça jeans, camiseta e salto
alto preto; Na Pré-seleção as candidatas serão avaliadas nos quesitos:
i. Beleza;
ii. Compostura;
iii. Inteligência;
iv. Conquistas pessoais;
v. Forma física;
vi. Estilo pessoal;
vii. Carisma;
viii. Liderança;
ix. Cultura;
x. Contribuição para a sua comunidade;
xi. Conhecimento geral sobre o município de São José dos Pinhais/PR.
d. A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, podendo ser fracionado de 0,5
(meio) em 0,5 (meio) ponto, sendo classificadas as candidatas com maiores pontuação.
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13. DA CLASSIFICAÇÃO
a. Serão classificadas as candidatas que obtiverem maior número de pontos de soma das notas
por jurado, obedecendo à sequência:
i. 1º lugar: Miss São José dos Pinhais 2023;
ii. 2º lugar: 1ª Princesa 2023 (1ª substituta);
iii. 3º lugar: 2º Princesa 2023 (2ª substituta).
b. Em caso de empate entre as candidatas, o corpo de jurados efetuará nova votação com análise
apenas das candidatas empatadas.
c. Ainda será eleita entre as candidatas do concurso, a Miss Simpatia 2023, através de voto
secreto depositado em urna e apurado pela Comissão Organizadora, sendo que o título não
impedirá que a mesma receba outros demais.
d. Também será eleita entre as candidatas do concurso, a Miss Popularidade 2023, através de
voto popular em rede social apurado pela Comissão Organizadora, sendo que o título não
impedirá que a mesma receba outros demais.
e. A decisão do corpo de jurados não será passível de recurso.
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12. DA FINAL
a. O corpo de jurados será composto por pessoas gabaritadas e imparciais, indicadas pela
Secretaria Municipal de Cultura e será de, no mínimo, 06 (seis) participantes.
b. Serão utilizados os seguintes requisitos para a avaliação das candidatas:
i. Beleza;
ii. Compostura;
iii. Inteligência;
iv. Conquistas pessoais;
v. Forma física;
vi. Estilo pessoal;
vii. Carisma;
viii. Liderança;
ix. Cultura;
x. Contribuição para a sua comunidade;
xi. Conhecimento geral sobre o município de São José dos Pinhais/PR.
c. A nota para cada item será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, podendo ser fracionado de 0,5
(meio) em 0,5 (meio) ponto, sendo classificadas as candidatas com maiores pontuação.
d. Para avaliação, as candidatas desfilarão perante o corpo de jurados com os seguintes trajes:
i. Casual;
ii. Biquíni;
iii. Gala.
e. As candidatas também deverão responder perguntas sobre história, cultura, arte, turismo ou
economia de São José dos Pinhais/PR.
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14. DAS NOTAS
a. A nota para cada quesito de avaliação será de 05 (cinco) a 10 (dez) pontos, podendo ser
fracionado de 0,5 (meio) em 0,5 (meio) ponto, sendo classificadas as candidatas com maiores
pontuação.
b. Em caso de empate entre as candidatas, o corpo de jurados efetuará nova votação com análise
apenas das candidatas empatadas.
c. A decisão do corpo de jurados não será passível de recurso.
15. DISPOSIÇÕES FINAIS
a. Todos os documentos e anexos deverão ser anexados e enviados até a data final das
inscrições, 25 de agosto de 2022 às 23h59min, através do link
https://forms.gle/Y9uwJHSn9YDVQx6u6 ;
b. Não serão aceitas inscrições após o prazo e nem por outros meios de comunicação;
c. Em caso de dúvida a Candidata poderá utilizar o e-mail miss.saojosedospinhais@gmail.com ;
d. Todas as etapas do Concurso Miss São José dos Pinhais serão filmadas e fotografadas e
poderão ser exibidas em televisão aberta, televisão paga e internet, além de todas as outras
mídias;
e. As decisões da Comissão Julgadora do Concurso são soberanas e irrevogáveis, não cabendo
nenhum tipo de recurso. Sendo assim, a divulgação e a publicação de comentários em forma
escrita, falada e digitada em qualquer veículo público, incluindo pessoas (terceiros), canais e
veículos de mídia e/ou pelas redes sociais difamando direta ou indiretamente membros da
Diretoria Municipal, seus colaboradores, a candidata vencedora e o resultado final do concurso
poderão ser enquadrados como Crimes contra a Honra e seus autores punidos de acordo com os
Artigos 138 a 145 do Capítulo V da Lei nº 12.033, de 29 de setembro de 2009 do Código Penal
Brasileiro;
f. Com o encaminhamento da Ficha de Inscrição e todos os documentos solicitados (via e-mail), as
candidatas e/ou seus responsáveis concordam compulsoriamente com todas as regras do
Concurso Miss São José dos Pinhais estabelecidas neste regulamento, bem como autorizam a
utilização de seu nome, imagem, som de voz e frase para divulgação institucional e/ou comercial,
sem qualquer ônus adicional para a organizadora do Concurso;
g. Fica proibida a veiculação, postagem ou publicação em Redes Sociais de comentários e
opiniões pessoais (verbal ou escrita) sobre a participação pessoal e de outras candidatas no
concurso Miss São José dos Pinhais incluindo quaisquer contestações sobre o resultado final do
concurso, comentários difamando a vencedora, a imagem e a idoneidade do concurso Miss São
José dos Pinhais e os membros de sua diretoria, seus parceiros, patrocinadores, colaboradores e
associados ficando o(a) autor(a) vulnerável à ação judicial conforme Art. 138 do Código Penal –
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, e que sendo menor de idade, o pai ou
responsável responderá tal processo em seu nome.
São José dos Pinhais, 21 de julho de 2022.
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MARCELO SETIM DAL NEGRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA DE CADASTRO PARA O CONCURSO “MISS SÃO JOSÉ DOS PINHAIS”
NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO:

RG:

ÓRGÃO EXPEDITOR:

/
CPF:

NATURALIDADE (CIDADE, ESTADO E PAÍS):

/

NOME COMPLETO DA MÃE:

PROFISSÃO:

NOME COMPLETO DO PAI:

PROFISSÃO:

COR DOS OLHOS:

COR DOS CABELOS:

BIQUINI (TAMANHO): (

ALTURA:

PESO:

MANEQUIM:

) P / ( ) M / ( ) G / ( ) GG

HOBBY:
TÍTULOS DE BELEZA JÁ CONQUISTADOS:
ENDEREÇO COMPLETO:
BAIRRO:

NÚMERO:
CIDADE:

PAÍS:

CEP:

ESTADO:
COMPLEMENTO:

TELEFONE PARA CONTATO 1:

POSSUI WHATSAPP?

(
)
TELEFONE RECADO:

(
) SIM ( ) NÃO
POSSUI WHATSAPP?
FALAR COM:

(
)
E-MAIL:

(

) SIM ( ) NÃO

COMO PODEMOS IDENTIFICA-LÁ NO LINKEDIN?

COMO PODEMOS IDENTIFICA-LÁ NO TWITTER?

UTILIZA ALGUMA OUTRA REDE SOCIAL NÃO
MENCIONADA ACIMA? SE SIM, QUAL?

POSSUI ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE?

SE SIM, QUAL? (ANEXAR ATESTADO MÉDICO)

( ) SIM ( ) NÃO
POSSUI ALGUM IMPEDIMENTO FÍSICO?

SE SIM, QUAL? (ANEXAR ATESTADO MÉDICO)

( ) SIM ( ) NÃO
TOMA ALGUM MEDICAMENTO CONTROLADO?

SE SIM, QUAL? (ANEXAR RECEITA MÉDICA)

( ) SIM ( ) NÃO
ASSINATURA DA CANDIDATA:
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COMO PODEMOS IDENTIFICA-LÁ NO TIK TOK?
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COMO PODEMOS IDENTIFCA-LÁ NO INSTAGRAM? COMO PODEMOS IDENTIFICA-LÁ NO FACEBOOK?
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ANEXO II

DECLARAÇÃO DE PLENAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
E CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
DECLARO para os fins de participação no Concurso Miss São José dos
Pinhais – OFICIAL que tenho ciência do conteúdo do regulamento e que detenho
de plenas condições para participação e cumprimento integral das atividades
propostas para participação do Concurso.

Local e Data

Página
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______________________________________________
Nome Completo da Candidata
CPF
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu ____________________________________________ inscrito no CPF n.º
___________________, residente na Rua _______________________________,
n.º _________, Bairro
_____________________________________, Cidade
_____________________________, CEP _____________________, DECLARO
para os devidos fins de comprovação de residência, sob penas da Lei (art. 2º da
Lei 7.115/83), que o(a) Sr.(a)
__________________________ , portador do
RG n.º _________________ espedido pelo _____________ e inscrito no CPF/MF
n.º ______________________________ é residente e domiciliado sito Rua
_________________________________________, n.º _____________, Bairro
________________________, Cidade _____________________________, CEP
________________________.

Declaro ainda, estar ciente de que a falsidade da presente declaração óde
implicar na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme
transcrição abaixo:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou
particular, declaração que nele deveria constar,
ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa
ou diversa da que devia ser escrita, com o fim
de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar
a verdade sobre o fato juridicamente relevante.
Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e
multa, se o documento é público e reclusão de
1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é
particular.”

Local e Data
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Assinatura do declarante
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS
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• A CONCEDENTE autoriza o uso de sua imagem desde o momento da inscrição
para o Concurso, assim como autoriza o compartilhamento de informações
pessoais, tais como idade, altura, medidas corporais, hobbies, e outras já
fornecidas, com exeção de dados de sáude, religião, endereço completo, nome
dos genitores, telefone, nº de documentos e outros dados de cunho oficial e/ou
governamental.
• As imagens e o nome do(a) CONCEDENTE serão uitlizados para a confecção
de materiais de divulgação como convites, flyers, panfletos, cartazes, outdoors,
entre outros.
• A utilização das imagens e o nome do(a) CONCEDENTE será permitida para
fins institucionais, expográficos, jornalísticos, históricos, acadêmicos,
educacionais, informativos, sociais, relacionados aos eventos realizados pela
AUTORIZADA, de maneira gratuita, não onerosa, por prazo indeterminado, em
caráter definitivo, inequívoco, irrestrito, irretratável e de abrangência global,
incluindo internet e redes sociais.
• A AUTORIZADA não poderá ceder, transferir ou sublicenciar a reprodução dos
materiais a terceiro(a)s, sem a expressa concordância do(a) CONCEDENTE.
• A AUTORIZADA poderá praticar os seguintes atos relacionados com a imagem
ou nome do(a) CONCEDENTE:
I – Editar, reeditar, tratar, modificar, alterar, recortar, compilar, agrupar ou de
qualquer modo complementar o conteúdo captado;
II – Transferir, migrar, deslocar, alterar ou de qualquer forma mudar o formato ou
extensão do suporteao qual o conteúdo tenha sido capturado, seja de físico para
digital, digital para físico ou de digital para digital (mudança de tipo de arquivo
digital);
III – Transmitir o suporte que contenha conteúdo autorizado através de qualquer
meio, seja eletrônico, digital, magnético, fibra ótica, ou qualquer outro que venha a
ser inventado;
IV - Armazenar, agrupar ou de qualquer forma organizar o suporte em que esteja
inserido o conteúdo autorizado, seja em banco de dados, servidores internos,
externos, de maneira íntegra ou fracionada;
V - Veicular ou distribuir em mídia impressa ou digital, em formato físico ou pela
internet, podendo o conteúdo autorizado ser disponibilizado em redes sociais,
sites de compartilhamento de imagens, vídeos ou de arquivo de som, seja através
de aplicativos, arquivos executáveis, editáveis ou não, ringtones, ícones e/ou
wallpapers (papel de parede do computador, tablet e celular), e-Books (livros em
formato eletrônico) ou Áudio-Books, seja por intermédio de computadores
pessoais, celulares, smartphones, tablets, laptops ou qualquer outro dispositivo
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Eu __________________________________________ inscrito no CPF/MF n.º
_______________________________________ Representante Legal do(a)
______________________________ (nome completo da Candidata) dorovante
denominado(a) simplesmente de “CONCEDENTE” AUTORIZO a Prefeitura
Municipal de São José dos Pinhais dorovante denominado(a) simplesmente
“AUTORIZADO” a fazer o uso do nome e imagem, captada durante os eventos
realizados pela AUTORIZADA, mediante as seguintes condições:
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que possam reproduzir, armazenar, compartilhar, editar ou receber tal conteúdo;
VI - Utilizar, reproduzir, publicar ou veicular o conteúdo autorizado, mesmo que
em anúncios impressos ou digitais, em mídias ou veículos de comunicação de
massa, desde que esta divulgação esteja relacionada diretamente com a
disseminação de conhecimento, estímulo à cultura, ou ainda na realização de
promoções e eventos que de alguma forma possam passar a mensagem ao
público geral sobre o uso do conteúdo autorizado para fins sociais, expográficos,
educacionais, acadêmicos, históricos ou institucionais.
• Declara o AUTORIZADO que estão ressalvados os direitos do(a)
CONCEDENTE sobre a integridade da honra, boa fama ou a respeitabilidade,
sendo vedada a utilização da imagem ou nome deste para fins comerciais ou
publicitários.
• Fica expressamente convencionado que apenas será feita a menção ao nome
do(a) autor(a) da obra em que contiver o conteúdo aqui autorizado quando a sua
publicação assim o permitir, ou no formato de metadados do arquivo quando
aplicável ao suporte eletrônico, ressalvando-se os casos em que as dimensões
disponíveis, o espaço, ou as tecnologias envolvidas não permitirem a direta
associação.
• O(A) CONCEDENTE declara que exime o AUTORIZADO de qualquer
responsabilidade pelo uso indevido de sua imagem ou nome por terceiros.
Local e Data

Página
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_________________________________________________
Nome Completo da Candidata CPF
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ANEXO V
MODELO DE FOTOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES
Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 137/2022 – SERMALI
OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de oxigênio líquido medicinal, com fornecimento
de tanque criogênico e sistemas complementares em comodato, para atender a Secretaria
Municipal de Saúde
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 05 de agosto de 2022 às 09h00min.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O edital completo poderá ser conferido através do
endereço eletrônico http://www.comprasnet.gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.asp
informando o Nº do Pregão e o código UASG 987885. Outras informações poderão ser obtidas na
Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais, sito na Rua Passos Oliveira
n° 1101 – Centro, no horário compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às
17h00min, ou pelos telefones (41) 3381-6694 e/ou 3381-6670.
São José dos Pinhais, 22 de julho de 2022.
BRUNA SLOMPO
Secretária Municipal de Recursos Materiais e Licitações
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OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLECAPONE
Nº 3-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8
TRIANGULAR 24 MM - FIO DE SUTURA DE
POLIGLECAPONE 3-0 COM 70 cm, AGULHA 3/8
NÃO
TRIANGULAR COM 24 mm. Fio de sutura, absorvível,
750
13
IDENTI- estéril,
confeccionado
em
material
sintético
8,40
UND
FICADO monofilamentar poliglecapoone, comprimento de 70 cm,
com agulha 3/8 triangular com 24 mm. Embalagem
individual com dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministério da Saúde. MARCA: BIOLINE
FIO DE SUTURA EM NYLON PRETO Nº 5-0 450 MM
ESTERILIZADO - C/ AGULHA 1/2 CIRCULAR
TRIANGULAR 17 MM - FIO DE SUTURA DE NYLON Nº
5-0 NA COR PRETA, COM 45 CM DE COMPRIMENTO,
COM AGULHA 1/2 CÍRCULO TRIANGULAR COM,
APROXIMADAMENTE 17MM, esterilizado - Fio para
300
14
281317 sutura de nylon, não absorvível, estéril, com 45 cm de
2,50
UND
comprimento, cor Preta, com agulha 1/2circulo triangular
com 17 mm. Embalagem individual com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde, a data da entrega devera ser no maximo 1
ano da data da fabricacao.MARCA: BIOLINE
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Item

Quant.
Unid.

Código
BR

15

150
UND

299714

16

90
UND

281610

Descrição do Produto
FIO DE SUTURA EM POLIPROPILENO N° 2 500 MM
ESTERILIZADO - C/ AGULHA 3/8 CIRCULO
TRIANGULAR 75 MM - FIO DE SUTURA DE
POLIPROPILENO N° 2 COM AGULHA 3/8 CIRCULO
TRIANGULAR COM, APROXIMADAMENTE 75MM,
esterilizado - Fio de sutura, não absorvível, estéril,
confeccionado em polipropileno, mono filamento, com 3 x
50 cm de comprimento, com agulha 3/8 triangular com
75 mm. Embalagem individual com dados de
identificação, procedência, data de fabricação, tipo de
esterilização, prazo de validade e registro no Ministério
da Saúde. MARCA: BIOLINE
FIO DE SUTURA EM POLIPROPILENO Nº 5-0 750 MM
ESTERILIZADO - C/ 2 AGULHAS 1/2 CIRCULAR
CILINDRICA 17 MM - FIO DE SUTURA-FIO DE
SUTURA DE POLIPROPILENO Nº 5-0 COM 75 CM, 2
AGULHAS
1/2
CÍRCULO
CILÍNDRICA
COM,
APROXIMADAMENTE 17MM - Fio de sutura, não
absorvível, estéril, confeccionado em polipropileno, mono
filamento, com 75 cm de comprimento, com agulha 1/2
círculo cilíndrica com 17 mm ou 15 mm. Embalagem
individual com dados de identificação, procedência, data
de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e
registro no Ministerio da Saúde. MARCA: BIOLINE

Valor
Unit. R$

18,50

11,45
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OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
CATETER MONO LUMEM P/ ACESSO VENOSO
CENTRAL Nº14 GA 200 MM - CATETER MONO
LÚMEN DE ACESSO VENOSO CENTRAL 14GA x 20
cm Material: poliuretano ll, Tamanho/Capacidade: cateter
14GA X 20 cm, fio guia metálico 0,32`` (81 mm) X 45 cm,
introdutor 18 GA X 6,35 cm, seringa 5cc, Características
Adicionais: cateter radiopaco, guia metálico ponta `J``
com introdutor tipo gatilho, seringa, dilatador e clamps
para fixação do cateter, implantação da técnica de
75
Seldinger. Apresentação: Embalagem individual com
02
437285
55,10
UND
selagem eficiente que garanta a integridade do produto
até o momento da sua utilização permita a abertura e
transferência
com
técnica
asséptica,
trazendo
externamente os dados de identificação, procedência,
número de lote, método, data e validade de esterilização
e número de registro no Ministério da Saúde.
Reembalados conforme praxe do fabricante de forma a
manter a integridade do produto até o momento do uso.
Deve possuir dispositivo de segurança quanto a
acidentes com perfuro cortantes, atendendo aos
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Item

Quant.
Unid.

Código
BR

Descrição do Produto

Valor
Unit. R$

requisitos da Norma Regulamentadora no. 32
(Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos
de Saúde), proporcionando proteção dos profissionais de
saúde quanto ao risco de picadas e quanto ao risco
biológico. MARCA: ARROW

Extrato – Ata de Registro de Preços nº 529/2022 – SERMALI
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
FIO DE SUTURA ABSORVIVEL EM POLIGLACTINA
VIOLETA Nº 2-0 700 MM ESTERILIZADO - C/ AGULHA
1/2 CIRCULAR CILINDRICA 36,4 MM - Fio de sutura
confeccionada em poliglactina ou ácido poliglicólico
750
absorvível, violeta, estéril,com 70cm de comprimento,
12
367953
5,65
UND
com
agulha
1/2
circular
cilindrica
com
36,4mm.Embalagem
individual
com
dados
de
identificacao, procedencia, data de fabricacao, tipo de
esterelizacao, prazo de validade e registro no Ministerio
da Saude. MARCA MICROCRYL
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OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: J.R. COMERCIO DE FIOS LTDA
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
CLIP EM TITANIO - CLIPS DE TITANIO-Clips de titânio 3.600
01
443988
8,00
UND
médio/grande. MARCA: PETERS SURGICAL
FIO DE KIRSCHNER Nº 1,8 - FIO DE KIRSCHNER Nº
300
06
437278 1,8 - a data da entrega devera ser no maximo 1 ano da
7,99
UND
data da fabricacao. MARCA:
FIO DE KIRSCHNER Nº 2,5 - FIO DE KIRSCHNER Nº
150
07
437278 2,5 - a data da entrega devera ser no maximo 1 ano da
9,00
UND
data da fabricacao. MARCA: ORTOBIO
FIO DE KIRSCHNER Nº 3 - FIO DE KIRSCHNER Nº 3,0
225
08
437279 - a data da entrega devera ser no maximo 1 ano da data
9,35
UND
da fabricacao. MARCA: ORTOBIO
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Extrato – Ata de Registro de Preços nº 531/2022 – SERMALI
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80 MM Grampeador Linear Cortante de 75-80 mm,que permita
corte e sutura simultâneos, recarregável com carga,
113
contendo grampos de titânio, estéril,descartável,
25
430380
636,00
UND
embalagem individual, número de lote, prazo de validade,
registro no ministério da saúde e esterilização com
validade mínima de 1ano. CÓDIGO SUS: 07.02.05.028-8
. MARCA: MARLEX
GRAMPO P/ GRAMPEADOR LINEAR 75-80 MM Recarga para Grampeador linear cortante, de 75-80 mm,
grampos de titânio para tecido normal, espesso e delicado,
113
26
433578 compatível com o grampeador, embalagem individual, 200,00
UND
contendo número de lote, prazo de validade, registro no
ministério da saúde e esterilização com validade mínima
de 1 ano. MARCA: MARLEX
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OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: COMERCIAL MULTIVILLE LTDA
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
DESENGRAXANTE/DESENGORDURANTE MULTI USO
- BOMBONA C/ 5000 ML - (LIMPEZA GERAL) - Produto
para emprego de limpeza, podendo ser aplicado em pisos
de mármore, granito dentre outros. Indicado para limpeza
de paredes pintadas, coifas, fornos e exautores. Sua
diluição poderá ser de até uma parte do produto para
50/100 partes de água. Produto biodegradável não
inflamável. Podendo ser usado puro e ter uma diluição de
até uma parte do produto para 50/100 partes de água
1.110
NÃO
(comprovado através de ficha técnica). Recomendado p/
29
BOMIDENTI- eliminação de graxas e sujeiras difíceis, sem corrosão ou
79,28
BONA FICADO Toxidade.
Composição:
tensoativo
não
iônico,
alcalinizante, solvente,
butilglicol, água, corante,
conservante. Solubilidade: solúvel em água (até uma parte
do produto para 50 partes de água) Solubilidade: solúvel
em água (até uma parte do produto para 50 partes de
água) Fragrância: própria; não inflamável. O produto deve
atender critérios de rotulagem definidos pela ANVISA, bem
como a regularidade dos registros no Ministério da Saúde.
O produto deve vir armazenado em bombonas de 5 litros.
MARCA: GRILL CLEANER SP
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Extrato – Ata de Registro de Preços nº 533/2022 – SERMALI
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: PLASTIMED DO BRASIL LTDA
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
KIT DE NEFROSTOMIA PERCUTANEA - kit de
nefrostomia percutanea, com cateter 14 FR, 01 fio guia,
15
01 agulha de punçao tipo USCUT, dilatadores, cateter de
17
454502
624,00
KIT
drenagem Mallecot, bolsa coletora, sistema fechado 2
litros, filhtro bacteriologico descartavel e esteril. MARCA:
PASTIMED

Extrato – Ata de Registro de Preços nº 534/2022 – SERMALI
OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022.
DETENTORA DA ATA: PRIMAZIA MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES EIRELI
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
FIO DE KIRSCHNER Nº 3,5 - FIO DE KIRSCHNER Nº
150
09
437279 3,5 - a data da entrega devera ser no maximo 1 ano da
9,70
UND
data da fabricacao. MARCA: IOL
FIO DE KIRSCHNER Nº 4 - FIO DE KIRSCHNER Nº 4,0
150
10
437280 - a data da entrega devera ser no maximo 1 ano da data
9,70
UND
da fabricacao. MARCA: IOL
FIO DE KIRSCHNER Nº 4,5 - FIO DE KIRSCHNER Nº
75
11
437280 4,5 - a data da entrega devera ser no maximo 1 ano da
9,70
UND
data da fabricacao. MARCA: IOL
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OBJETO: O REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais médico hospitalar para atender
a demanda das UBS, do serviço de urgência e Emergência Municipal e Hospital e Maternidade
Municipal (ENDOCLIPADORES/DILUIDORES em comodato).
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico n.º 53/2022 – SERMALI.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses contados da assinatura da Ata.
DATA DA ASSINATURA: 14 de julho de 2022..
DETENTORA DA ATA: SUTUTECH – MATERIAIS MÉDICOS LTDA
Quant. Código
Valor
Item
Descrição do Produto
Unid.
BR
Unit. R$
GRAMPEADOR LINEAR CORTANTE 75-80 MM Grampeador Linear Cortante de 75-80 mm,que permita
corte e sutura simultâneos, recarregável com carga,
37
contendo grampos de titânio, estéril,descartável,
27
430380
770,00
UND
embalagem individual, número de lote, prazo de
validade, registro no ministério da saúde e esterilização
com validade mínima de 1ano.
CÓDIGO SUS:
07.02.05.028-8. MARCA: REACH SURGICAL
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Item

28

Quant.
Unid.

37
UND

Código
BR

Descrição do Produto

Valor
Unit. R$

433578

GRAMPO P/ GRAMPEADOR LINEAR 75-80 MM Recarga para Grampeador linear cortante, de 75-80 mm,
grampos de titânio para tecido normal, espesso e
delicado, compatível com o grampeador, embalagem
individual, contendo número de lote, prazo de validade,
registro no ministério da saúde e esterilização com
validade mínima de 1 ano. MARCA: REACH SURGICAL

265,00

Extrato – Termo Aditivo nº 340/2022 – SERMALI
OBJETO: Reajuste de 13,844% do Contrato n.º 75/2019, que visa à execução da obra de
pavimentação em paralelepípedo na Rua Joaquim Alves Fontes, no trecho entre o Contorno Leste
e a Rua Célia Teresinha Bassa, com extensão de 1.433,63 metros, no Bairro Costeira em São
José dos Pinhais.
FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Pública n.º 16/2018-SERMALI. Artigo 3.º, da Lei n.º
10.192/2001.
CONTRATADA: AUTOVIA CONSTRUTORA LTDA. - ME.
VALOR DO REAJUSTE: R$ 104.001,60.
DATA DE ASSINATURA: 08 de julho de 2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Edital nº 02/2022 ESP/SJP, de 22 de julho de 2022 - Divulgação da Relação
Provisória de Candidatos Inscritos – SEMS
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__________________________________________
Fernanda Carolina Capistrano
Coordenadora
Escola de Saúde Pública de São José dos Pinhais
Secretaria Municipal de Saúde
Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
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A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – SEMS/SJP, situada na
Rua Mendes Leitão, 3049, Centro, CEP: 83005-150 por meio da Escola de Saúde Pública de São
José dos Pinhais – ESP/SJP, com sede na Rua Cruz Machado, 70, Centro, CEP: 83005-490 torna
público Edital nº 02/2022 ESP/SJP de 22 de julho de 2022 - Divulgação da relação provisória de
candidatos inscritos.
1. O prazo para recurso quanto à inscrição será de 22 e 25/07/2022.
2. A interposição de recurso deverá ser feita em formulário específico contido no Anexo I do Edital
de abertura 01/2022 ESP, exclusivamente através do e-mail: escola.saudepublica@gmail.com.
3. Não serão apreciados recursos que não estiverem neste formulário, não apresentarem
justificativa e/ou não estiverem elegíveis.
4. A divulgação da relação definitiva de candidatos inscritos, após análise de recursos, será no
dia 29/07/2022.
5. Este edital entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as demais disposições em
contrário.
São José dos Pinhais, 22 de julho de 2022.
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RELAÇÃO PROVISÓRIA DE CANDIDATOS INSCRITOS
Cargo
Nome
Bolsista de Pós-Graduação - cirurgião dentista
Daniela Aguila de Gois
Bolsista de Pós-Graduação - cirurgião dentista
Graziele Kariny Bel
Bolsista de Pós-Graduação - cirurgião dentista
Joao Andre Pereira Netto
Bolsista de Pós-Graduação - cirurgião dentista
Josiane Aparecida da Silva Padilha
Bolsista de Pós-Graduação - cirurgião dentista
Liziane Klug Madeira
Bolsista de Pós-Graduação - cirurgião dentista
Marco Aurelio Sierakowski

Portaria n.º 300/2022 - SEMS, de 22 de julho de 2022. – SEMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar as servidoras: Marilza Mançosz, inscrita no CPF nº 961.550199-91 e RG nº
5.898.510-4/PR; Mirian Oliveira de Quadros Guimaraes, inscrita no CPF nº 034.415.009-70 e
RG nº 8.734.321-9/PR, e Priscila Lima de Araujo Scalercio, inscrita no CPF nº 052.484.557-31 e
RG nº 9.590.889-6/PR, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para atuarem como FISCAIS
do contrato referente ao Processo Administrativo nº 620/2022 – SERMALI, tendo como objeto
aquisição de material médico hospitalar, sendo este necessário para uso nos serviços da SEMS.
§ 1º Designar como suplente das Fiscais o servidor Eurides Fabio Castro, inscrito no CPF nº
030.124.229-19 e RG nº 7.325.630-5/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar o servidor José Ricardo Escaffa de Souza, inscrito no CPF nº 052.766.289-55 e
RG nº 8.644.627-8/PR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTOR,
referente ao Processo Administrativo nº 620/2022 – SERMALI, tendo como objeto aquisição de
material médico hospitalar, sendo este necessário para uso nos serviços da SEMS.
§ 1.º Designar como suplente da Gestora a servidora Ana Paula Pires, inscrita no CPF nº
052.164.719-36 e RG nº 98.088.474-0/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde
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A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora Agueda Lucia Bueno Rodrigues Moura, inscrita no CPF nº
034.748.009-81 e RG nº 7.679.838-9/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar
como FISCAL do contrato referente ao Processo Administrativo nº 568/2022 - SERMALI, tendo
como objeto contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva nos equipamentos: incubadora; berço aquecido; aparelho para fototerapia; reanimador
infantil da SEMS, com fornecimento de mão de obra e peças de reposição.
§1º Designar como suplente da Fiscal o servidor Ademir Alves de Oliveira, inscrito no CPF nº
023.550.099-29 e RG nº 699.217-6/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Jane Maria Elizio dos Santos, inscrita no CPF nº 018.257.409-17 e
RG nº 6.553.470-3/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTORA do
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contrato referente ao Processo Administrativo nº 568/2022 - SERMALI, tendo como objeto
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos
equipamentos: incubadora; berço aquecido; aparelho para fototerapia; reanimador infantil da
SEMS, com fornecimento de mão de obra e peças de reposição.
§ 1.º Designar como suplente da Gestora a servidora Elaine Carvalho Correia, inscrita no CPF nº
046.545.839-47 e RG nº 88.881.398-7/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde

Portaria n.º 302/2022 - SEMS, de 22 de julho de 2022. – SEMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar o servidor Andrey Maciel de Oliveira, inscrita no CPF nº 311.820.698-51 e RG
nº 14.240.538-5/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como FISCAL do
contrato referente ao Processo Administrativo nº 608/2022 - SERMALI, tendo como objeto a
contratação de empresa para realizar sessões de hemodiálise a beira leito nas instituições da
Secretaria Municipal de Saúde.
§1º Designar como suplente da Fiscal a servidora Jane Maria Elizio dos Santos, inscrita no CPF
nº 018.257.409-17 e RG nº 6.553.470-3/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Luana Coutinho de Oliveira de Almeida, inscrita no CPF nº
009.668.839-42 e RG nº 9.171.551-1/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar
como GESTORA do contrato referente ao Processo Administrativo nº 608/2022 - SERMALI, tendo
como objeto a contratação de empresa para realizar sessões de hemodiálise a beira leito nas
instituições da Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1.º Designar como suplente da Gestora a servidora Elaine Carvalho Correia, inscrita no CPF nº
046.545.839-47 e RG nº 88.881.398-7/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar as servidoras: Marilza Mançosz, inscrita no CPF nº 961.550199-91 e RG nº
5.898.510-4/PR; Mirian Oliveira de Quadros Guimaraes, inscrita no CPF nº 034.415.009-70 e
RG nº 8.734.321-9/PR, e Priscila Lima de Araujo Scalercio, inscrita no CPF nº 052.484.557-31 e
RG nº 9.590.889-6/PR, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, para atuarem como FISCAIS
do contrato referente ao Processo Administrativo nº 621/2022 – SERMALI, tendo como objeto
aquisição de material médico hospitalar, sendo este necessário para uso nos serviços da SEMS.
§ 1º Designar como suplente das Fiscais o servidor Eurides Fabio Castro, inscrito no CPF nº
030.124.229-19 e RG nº 7.325.630-5/PR.
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§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar o servidor José Ricardo Escaffa de Souza, inscrito no CPF nº 052.766.289-55 e
RG nº 8.644.627-8/PR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTOR,
referente ao Processo Administrativo nº 621/2022 – SERMALI, tendo como objeto aquisição de
material médico hospitalar, sendo este necessário para uso nos serviços da SEMS.
§ 1.º Designar como suplente da Gestora a servidora Ana Paula Pires, inscrita no CPF nº
052.164.719-36 e RG nº 98.088.474-0/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde

Portaria n.º 304/2022 - SEMS, de 22 de julho de 2022. – SEMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar as servidoras: Fabiana do Nascimento Matias Rios, inscrita no CPF nº
073.744.259-02 e RG nº 8.963.606-0/PR; Amanda Gomes Ribeiro Pujol de Carvalho, inscrita no
CPF nº 056.489.077-45 e RG nº 020.235.055-9/RJ, e Luana Menezes de Melo, inscrita no CPF nº
005.490.209-69 e RG nº 297.080-7/SC, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, para atuarem
como FISCAIS do contrato referente ao Processo Administrativo nº 610/2022 – SERMALI, tendo
como objeto contratação de serviços de motoboy com fornecimento de todos os materiais de
consumo para transporte de material biológico, reagentes, hemoderivados, amostras para análise
e sangue para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1º Designar como suplente das Fiscais os servidores Julia Marianna Rodrigues Block, inscrita
no CPF nº 039.877.179-04 e RG nº 7.758.889-2/PR; Vanderli do Rocio Kerscher Callegarim,
inscrito no CPF nº 466.593.079-15 e RG nº 3.787.758-1/PR, e Rosangela Goroni Barbosa de
Souza, inscrita no CPF nº 021.491.989-75 e RG nº 6.553.355-3/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar as servidoras: Janaina Paola dos Santos, inscrita no CPF nº 033.081.339-03 e
RG nº 5.696.175-5/PR, e Ana Paula de Morais Maia Barros, inscrita no CPF nº 042.170.299-00 e
RG nº 8.550.915-2/PR, lotadas na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTORAS,
referente ao Processo Administrativo nº 610/2022 – SERMALI, tendo como objeto contratação de
serviços de motoboy com fornecimento de todos os materiais de consumo para transporte de
material biológico, reagentes, hemoderivados, amostras para análise e sangue para atender a
Secretaria Municipal de Saúde.
§ 1.º Designar como suplente das Gestoras as servidoras Claudiana Litaver Kozan, inscrita no
CPF nº 668.178.389-91 e RG nº 5.696.175-5/PR, e Cristina Maia de Almeida Ribeiro, inscrita no
CPF nº 014.967.779-05 e RG nº 6.269.154-9/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Portaria n.º 305/2022 - SEMS, de 22 de julho de 2022. – SEMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações, e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora Ana Nice Zanutto de Lima, inscrita no CPF sob n.º 047.708.409-50
e RG n.º 7.768.831-5/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como FISCAL do
Processo Administrativo nº 607/2022 - SERMALI, referente à contratação de empresa credenciada
no Chamamento Público 009/2013, para prestação de serviços médicos na área de anestesiologia
para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais - HMMSJP. Empresa: Marchiori
Serviços Médicos Ltda.
§ 1º Designar como suplente da fiscal a servidora Joelma Pacheco de Moraes, inscrita no CPF nº
901.806.239-15 e RG nº 4.588.037-0/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Cristiane Perri Garcia, inscrita no CPF sob n.º 034.673.169-05 e RG
n.º 7.414.289-3/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTORA do
Processo Administrativo nº 607/2022 - SERMALI, referente à contratação de empresa credenciada
no Chamamento Público 009/2013, para prestação de serviços médicos na área de anestesiologia
para atuar no Hospital e Maternidade São José dos Pinhais - HMMSJP. Empresa: Marchiori
Serviços Médicos Ltda.
§ 1º Designar como suplente da gestora a servidora Elaine Carvalho Correia, inscrita no CPF nº
046.545.839-47 e RG nº 88.881.398-7/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde
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A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações.
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora Jenifer Sionara Goes Rosa, inscrita no CPF nº 042.227.479-80 e
RG nº 6.603.275-2/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como FISCAL do
contrato referente ao Processo Administrativo nº 584/2022 - SERMALI, tendo como objeto a
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com
fornecimento de peças de 02 autoclaves da marca Baumer, localizadas no Hospital e Maternidade
São José dos Pinhais. Empresa: Borini Serviços e Representações Comerciais Ltda.
§1º Designar como suplente da Fiscal o servidor Ademir Alves de Oliveira, inscrito no CPF nº
023.550.099-29 e RG nº 699.217-6/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Luana Coutinho de Oliveira de Almeida, inscrita no CPF nº
009.668.839-42 e RG nº 9.171.551-1/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar
como GESTORA do contrato referente ao Processo Administrativo nº 584/2022 - SERMALI, tendo
como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças de 02 autoclaves da marca Baumer, localizadas no Hospital
e Maternidade São José dos Pinhais. Empresa: Borini Serviços e Representações Comerciais
Ltda.
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§ 1.º Designar como suplente da Gestora a servidora Elaine Carvalho Correia, inscrita no CPF nº
046.545.839-47 e RG nº 88.881.398-7/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde

Portaria n.º 307/2022 – SEMS, de 22 de julho de 2022. – SEMS
A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações, e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar a servidora Lucia Maria de Moura Schiliptoski, inscrito no CPF nº 717.307.37900 e RG nº 11.036.404-0/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como FISCAL
do Contrato nº 030/2018 – SERMALI, firmado com a empresa RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para prestação de serviços de alimentação para o Hospital e
Maternidade de São José dos Pinhais e Unidades Pré Hospitalares.
§ 1º Designar como suplente da Fiscal a servidora Vânia do Rocio Cruz Kavalec, inscrita no CPF
nº 033.141.949-19 e RG nº 7.191.572-7/PR.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Denise Yukari Inoue, inscrita no CPF nº 055.981.139-02 e RG nº
8.661.988-1/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTORA do
Contrato nº 030/2018 – SERMALI, firmado com a empresa RISOTOLÂNDIA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para prestação de serviços de alimentação para o Hospital e
Maternidade de São José dos Pinhais e Unidades Pré Hospitalares.
§ 1º Designar como suplente do Gestor a servidora Luana Coutinho Oliveira de Almeida, inscrita
no CPF nº 009.668.839-42 e RG nº 9.171.551-1/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde
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A Secretária Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal
n.º 1.500/2010, e alterações, e,
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, da Lei Federal n.º 8666/1993 e a orientação contida no
Memorando Circular nº 001/2019 da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno,
RESOLVE:
Art. 1.º Designar o servidor Mateus de Oliveira Alves, inscrito no CPF nº 109.810.169-36 e RG nº
11.035.954-3/PR, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como FISCAL do Contrato
nº 386/2021 - SERMALI, referente à contratação de instituição credenciada através do
chamamento publico 008/2020, para prestação de serviços de acolhimento do Sr. João
Schiachare. Contratada: Casa de Apoio Ivanil Maria dos Santos Cia e Ltda-ME.
§ 1º Designar como suplente do Fiscal a servidora Sheila Dias dos Santos, inscrita no CPF nº
940.889.771- 49 e RG nº 000.937.645/MS.
§ 2.º O suplente do Fiscal exercerá as funções de Fiscal do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares da Fiscal Titular.
Art. 2.º Designar a servidora Alessandra Cristina Bridi, inscrita no CPF n.º 041.234.579-08 e RG
nº 8.653.779-6/PR, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para atuar como GESTORA do
Contrato nº 386/2021 - SERMALI, referente à contratação de instituição credenciada através do
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chamamento publico 008/2020, para prestação de serviços de acolhimento do Sr. João
Schiachare. Contratada: Casa de Apoio Ivanil Maria dos Santos Cia e Ltda-ME.
§ 1.º Designar como suplente da Gestora a servidora Janaina Bathke, inscrita no CPF nº
023.924.139-83 e RG nº 6.322.581-9/PR.
§ 2.º O suplente do Gestor exercerá as funções de Gestor do Contrato na ausência, nos
impedimentos eventuais e regulamentares do Gestor titular.
Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Giuvana Casagrande
Secretária Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSPORTES E TRÂNSITO
Resolução 619/2016 – CONTRAN
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

AAL8001
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AIV8057
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ANU4003
AQD3336
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ATS0F30
AVM0B83
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AYC0I35
AYW1192
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RHT5B67
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GHH8I94
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AXI6C55
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BAQ7D55
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IKQ2D33
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PAE6H93
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a
autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o
condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DEMUTRAN-SJP até
05/09/2022.
AHQ7187
AQM5489
BAT3H96
CKH6696
LRS1F27

AHV0903
ASD4150
BBV9160
CRC8089
PQN2B98

AKJ7408
ASF9577
BDM8C75
DHV1H56
PZD8264

Placa Veículo
AMV6568 ANH7G99
ATZ8225 AUQ7231
BEG7B20 BEJ3B28
EZZ1A44 FNK7F02
QXR1A28 RHJ8F35

ANR1D35
AVE6J68
BEQ9F52
FVF2G87
RMF0C91

AOV1B19
AWY6C84
BEY6A81
GYM7962
RTW8A35

AQH5F10
BAM0D12
BPT0716
HDD8H15
RUG3I17

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a
autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o
condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DEMUTRAN-SJP até
08/09/2022.
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ARV8G38
AZD5G86
BCS9J40
BDR6C70
QQZ7506

ALM9B59
ASW9C18
AZI2320
BCZ1A87
BDR7A79
QXN0F26

AME6I91
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BCZ9G09
BEG7F60
RHJ8I81

Placa Veículo
AMT6428 ANY9E12
AUE6456 AUM1603
AZY6468 BAA3587
BDB4C19 BDC4B65
BEP4I22
FGR4I60
RHV0H93 RHZ1A04

ARK2000
AVG1I76
BBC0H42
BDH6A35
IVM5F32
RMK7D85

ARO2596
AXH2F47
BCF6947
BDJ8F08
PVI0538
RMS6G20

ARU4163
AYX6H04
BCM9D03
BDO1H38
PZQ2D24
RXN0B48

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi lavrada a
autuação de infração cometida com o veículo de sua propriedade, podendo V. S.ª indicar o
condutor infrator, bem como oferecer defesa da autuação junto à DEMUTRAN-SJP até
09/09/2022.
AAA5986
AOI5824
AUC3492
AWU6748
AXU3H67
BAT5032
BDF3E67
BEY3C35
FCN5295
IEG6106
MHY5G08
PYN2J71
QPK1802
RHO8F02

ACY0166
AOP1685
AUE7A17
AWY0D72
AYB5154
BAZ2I39
BDO3E55
BEY8I90
FDR0G46
IVA9F90
MKO7I71
PYW0438
QPO0G08
RHQ2F48

AGP9747
ARE9B01
AUT8837
AXF9174
AYD5748
BBH8551
BDP7A61
DIZ9627
FGX0833
KQF6J99
MMM2D78
QBS4857
QWV3357
RHS6I75

Placa Veículo
AJV2460 AKC3031
ARZ6H65 ATJ4894
AVM1805 AVQ1378
AXJ2795 AXJ5B96
AYE1817 AZF7C37
BBU1J16 BBU5F70
BDR5B62 BDS8H37
DRJ0B72 DUA1D34
FVT2G87 GDT2H99
LRL8632 LST8D28
NET5A05 NJZ5F98
QHT2E30 QHX2A88
QXT9C65 RDY6E17
RHS9A75 RLP0H85

ALE7F22
ATP0933
AVV4H09
AXL8937
AZV3A02
BCK1G49
BEG4G32
DVJ3A72
GEW9330
MGF2H96
NNO0756
QIS5I73
RGD6J90
RMD1J51

AMH6A62
ATX1G34
AWD3646
AXR2E88
AZY0514
BCL5H37
BEP3B60
DZG7J54
GFC0J56
MGT1G83
NRU7978
QNO3A38
RHE9I35
RUJ5G17

AOF3645
AUB8428
AWD4001
AXT5E38
BAC0B12
BCP8949
BES7E07
EXI3I91
GFK8D10
MHF1098
PWZ4425
QOX8D29
RHJ0E38
SDQ6D75

AQA0D31

AXO8B15

AXR4230

Placa Veículo
AZU3718 BBO0688
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FRJ6G52

QHE7E73

RHU1C32
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 05/09/2022, o qual será
remetido à JARI para julgamento.
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 08/09/2022, o qual será
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo
BBY0840
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 08/09/2022, o qual será
remetido à JARI para julgamento.
ACB9052
AXE4216
EUE7424

ANN9924
AZE1D85
HIL2112

ARJ4D66
BAS5F15
MDG0J55

Placa Veículo
ARU3J36 ASR6640
BDZ0H54 BEO5B27
MEC0J28 RDW2J23

ATF9F49
BEX1E72
RHH5C19

ATV4F81
DTC8515
RKX8F63

AWN6D98
EIH5E74

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de ADVERTÊNCIA em decorrência de cometimento da infração de trânsito, dispondo
V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 12/09/2022, o qual será
remetido à JARI para julgamento.
Placa Veículo
ANO2G36

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª
oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 05/09/2022, o qual será remetido à
JARI para julgamento.
AEN0977
ANJ2054
ATF2C05
AXR4230
BEH5D51
DBG9034
GCT4E14
MNP8338

AGG4B11
AQZ6049
AVG9971
AYE2F40
BEL3G34
DGW3421
HFG4414
PZU5B10

AHG8614
ARK6180
AVI4642
AZN1B68
BEQ1D86
DJD6277
HFG4414
RHC8I54

Placa Veículo
AIQ4350
AJE7D16
ARM7772 ART5A89
AWF5815 AWP6F36
BBF4450 BBG7H49
BEQ1D86 BEW9E71
EJA2D24 EPM0I13
HPZ1240 LQL3485
RHR3E37 RHY3A32

ALL0J07
ASB8F41
AWX7326
BCG4A82
CAW8804
ESX5J58
MAD7980
RXN2G50

ALL0J07
ATA5698
AWZ6382
BDB2F49
CNW0972
FLE0061
MCJ9H89

ANC1786
ATA5698
AWZ7473
BDZ9E57
DAL7966
FYL3986
MDN5E42

AAY6899
AKD4518
AMU6230
AQD7J80
ATJ3I51
AVO2773
AXQ6153
AZK8B15

ABN4011
AKF0367
AMY5449
AQI6480
ATL8824
AVY2A57
AXW9553
AZL8E74

Placa Veículo
ABZ3981 ACR3929
AKJ4H59 ALG2825
ANJ2054 ANN9924
ARG2471 ARH2A54
ATX7640 ATZ2141
AWH3015 AWR2184
AXY5470 AYM5260
AZM7662 AZP8B55
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ACS1865
ALN6B95
ANW3F49
ARP7E82
AUR2H52
AXA1852
AYX4J50
BAE0C98

AEH1C77
ALT1861
AOE0075
ASJ3H50
AUS8E26
AXH3622
AZF2J63
BAE4A17

AJO6747
ALZ0919
AOE0075
ASV8126
AUT1H22
AXK6474
AZH9C49
BBD1985
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AAV8405
AJZ8824
AMC4144
APH7082
ATI6491
AUU0H85
AXN5562
AZJ8851
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Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª
oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 08/09/2022, o qual será remetido à
JARI para julgamento.
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BBK3875
BCI4138
BDV2G64
EGW2907
FZJ1H46
HPZ1240
KYF8A39
MFP8I53
OAU9524
QNH7G40
RDW2J23
RMY2E68

BBR4940
BCK8D18
BEE3I88
EIF0I25
GFC2D38
HQN8994
KZB9G68
MGT2G20
OES6000
QPI8C17
RDW2J23
RNX7D06

BBS7144
BCM7927
BEV2J42
EME8I82
GUR1802
HTA0I03
LOW2129
MHW4A54
OIS7D37
QPP4F81
RFQ2C47

BBU7C59
BCN7235
BND8938
EPY2H89
HAY4164
IOL3F16
LQL3485
MHZ5154
OMC0720
QPV9H13
RHC2H32

BBX3D69
BDG0F43
BTT8B34
ETI4C89
HHD1A53
IOW6D03
LTB3G94
MOM7F10
OME7J28
QUZ0C93
RHR7J11

BBX8313
BDM4D82
DJN1G52
EZI8H90
HIU4E41
IUH0H20
MAF8B00
NEV4F64
PYG6324
QXR7J29
RHV7G32

BCD4825
BDQ6A79
DNQ8C25
EZV6I73
HJD3B32
IVR5B26
MCS6170
NHB4A56
QIC1A67
RDU4D15
RHW5G35

BCE6795
BDR8C95
DQY8513
FLB5C79
HNW8E16
JPN9101
MFP8I53
OAN5A97
QIM2614
RDW2J23
RHX4I91

Em cumprimento ao disposto na Resolução 619/2016 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a
penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª
oferecer recurso contra a infração junto à DEMUTRAN-SJP até 09/09/2022, o qual será remetido à
JARI para julgamento.
AMY5707

IOS8792

Placa Veículo
PXD2G86

PZM6A02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
Portarias – SEMARH
PORTARIA Nº. 7010/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0012406 / 2022 de 19/05/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO > DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA
RESOLVE
EXCLUIR

PORTARIA Nº. 4492/2022 de 12/05/2022
CONCEDER FERIAS
FERIAS
SERVIDOR<A>
- MATRICULA
SIMONE KRUK SETTI
005825 01
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
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PORTARIA Nº. 7011/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0012406 / 2022 de 19/05/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO > DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA
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RESOLVE
CONCEDER

FERIAS

Ao<A> servidor<a>:
SIMONE KRUK SETTI-Matricula 005825 01
CARGO

TECNICO EM DESENHO I
Nivel:109 C.Horaria:040 HS

Ora respondendo pelo cargo em comissao:
FUNÇÃO GRAT DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO
Simbolo:CC3 C.Horaria:040 HS
LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANA

Quantidade de dias: 015
A partir de: 25/07/2022
Periodo aquisitivo: 15/01/2020 a 14/01/2021
FUNDAMENTO LEGAL
Artigo 2º da Lei nr. 2854/2017 - O qual altera o § 7º do Artigo 152
da Lei Municipal nr. 525/04 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7012/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0016172 / 2022 de 29/06/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
RESOLVE
EXCLUIR

PORTARIA Nº. 5718/2022 de 13/06/2022
CONCEDER FERIAS
FERIAS

SERVIDOR<A>
DEBORA CRISTINA M FERREIRA CHEMIN

- MATRICULA
017705 01

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
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PORTARIA Nº. 7013/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0016172 / 2022 de 29/06/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
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RESOLVE
EXCLUIR

PORTARIA Nº. 5719/2022 de 13/06/2022
CONCEDER FERIAS
FERIAS

SERVIDOR<A>
DEBORA CRISTINA M FERREIRA CHEMIN

- MATRICULA
017705 01

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7014/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0016511 / 2022 de 04/07/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS > SEMFI - GABINETE DO SECRETÁRIO
RESOLVE
EXCLUIR

PORTARIA Nº. 5715/2022 de 13/06/2022
CONCEDER FERIAS
FERIAS

SERVIDOR<A>
MARIA IVANIR COSTA DAL NEGRO

- MATRICULA
005247 01

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7015/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "b", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0017283 / 2022 de 13/07/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO > DIRETORIA GERAL
RESOLVE
REMOVER
SERVIDOR<A>
DIOVANA DALMEDICO ISQUIERDO

PARA
LOTACAO

AGENTE ADMINISTRATIVO
Nivel:040 C.Horaria:040 HS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANOS INICIAIS
DIVISÃO DE GESTÃO ESCOLAR
ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA TOCZEK PORTE II
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- A PARTIR DE
11/05/2022
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CARGO

- MATRICULA
022908 01
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FUNDAMENTO LEGAL
Artigo 46 da Lei Municipal nr. 525/04 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7016/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSE DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuicoes
legais, de acordo com o Decreto Municipal nr. 4162/21, e tendo em
vista a necessidade de servicos e considerando a existencia de candidatos excedentes, aprovados em concurso publico,
RESOLVE
NOMEAR

MARINA BISHOP BRITO ROSA - Matricula 022967 01

CARGO

MEDICO (ANESTESIOLOGISTA)
Nivel:070 C.Horaria:020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Aprovado<a> no Concurso Publico realizado em: 14/04/2019.
Instituido pelo Decreto Nr.00360 de 30/01/2019.
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Complementar nr. 02/04 e alterações; artigo 4.,
inciso II da Lei Municipal nr. 41/89, alterada pela Lei nr. 02/93 e
alterações; artigo 4., parágrafo único, inciso I da Lei Municipal
nr.525/04-ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7017/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSE DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuicoes
legais, de acordo com o Decreto Municipal nr. 4162/21, e tendo em
vista a necessidade de servicos e considerando a existencia de candidatos excedentes, aprovados em concurso publico,

CARGO

MEDICO (ANESTESIOLOGISTA)
Nivel:070 C.Horaria:020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
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GABRIELA ROSSA - Matricula 022968 01
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RESOLVE
NOMEAR
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Aprovado<a> no Concurso Publico realizado em: 14/04/2019.
Instituido pelo Decreto Nr.00360 de 30/01/2019.
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Complementar nr. 02/04 e alterações; artigo 4.,
inciso II da Lei Municipal nr. 41/89, alterada pela Lei nr. 02/93 e
alterações; artigo 4., parágrafo único, inciso I da Lei Municipal
nr.525/04-ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7018/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0017708 / 2022 de 20/07/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS > DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RESOLVE
EXCLUIR

PORTARIA Nº. 10280/2020 de 14/12/2020
CONCEDER FERIAS
FERIAS

SERVIDOR<A>
CELIA REGINA PAUL

- MATRICULA
011126 01

GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7019/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO
DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições
legais, que lhe confere o artigo 91, inciso II, alínea "a", parágrafo único da Lei Orgânica do Município, de acordo com o Decreto
Municipal nr. 4162/21, e de conformidade com MEMORANDO Nr.
0016455 / 2022 de 04/07/2022 do<a> SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
> DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

FUNÇÃO GRAT DE CHEFE DE DIVISÃO
De<a>: DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE
Simbolo: FGCD4 C.Horaria:040 HS
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OCUPANTE DO CARGO DE:
AGENTE ADMINISTRATIVO
Nivel:040 C.Horaria:040 HS
PARA EXERCER A FUNCÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AO SEU TITULAR DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS
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RESOLVE
DESIGNAR o<a> servidor<a>:
GUSTAVO VANHONI SANTOS - Matricula 021736 01

Diário Oficial Eletrônico
Edição 1153, Ano 5 – 25/07/2022
LOTACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIVISÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE
Periodo:

04/07/2022 a 18/07/2022

FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com o artigo 92 da Lei Municipal nr.525/04 - ESTATUTO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS e alterações, e Leis Complementares
nr.s 02/2004 e 44/2009.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 21/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7028/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSE DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuicoes
legais, de acordo com o Decreto Municipal nr. 4162/21, e tendo em
vista a necessidade de servicos e considerando a existencia de candidatos excedentes, aprovados em concurso publico,
RESOLVE
NOMEAR

MARIANA COSTA MOURA - Matricula 022969 01

CARGO

MEDICO (ANESTESIOLOGISTA)
Nivel:070 C.Horaria:020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Aprovado<a> no Concurso Publico realizado em: 14/04/2019.
Instituido pelo Decreto Nr.00360 de 30/01/2019.
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Complementar nr. 02/04 e alterações; artigo 4.,
inciso II da Lei Municipal nr. 41/89, alterada pela Lei nr. 02/93 e
alterações; artigo 4., parágrafo único, inciso I da Lei Municipal
nr.525/04-ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 22/07/2022.

RESOLVE
NOMEAR

WAGNER CARIGNANO WINTER - Matricula 022970 01
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PORTARIA Nº. 7029/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSE DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuicoes
legais, de acordo com o Decreto Municipal nr. 4162/21, e tendo em
vista a necessidade de servicos e considerando a existencia de candidatos excedentes, aprovados em concurso publico,
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LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
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CARGO

MEDICO (CIRURGIÃO GERAL)
Nivel:070 C.Horaria:020 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL
HOSPITAL
E MATERNIDADE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Aprovado<a> no Concurso Publico realizado em: 14/04/2019.
Instituido pelo Decreto Nr.00360 de 30/01/2019.
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Complementar nr. 02/04 e alterações; artigo 4.,
inciso II da Lei Municipal nr. 41/89, alterada pela Lei nr. 02/93 e
alterações; artigo 4., parágrafo único, inciso I da Lei Municipal
nr.525/04-ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 22/07/2022.
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO

PORTARIA Nº. 7030/2022
O SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS, DO MUNICÍPIO DE
SÃO
JOSE DOS PINHAIS, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuicoes
legais, de acordo com o Decreto Municipal nr. 4162/21, e tendo em
vista a necessidade de servicos e considerando a existencia de candidatos excedentes, aprovados em concurso publico,
RESOLVE
NOMEAR

ANE MARIELE LITZ - Matricula 022971 01

CARGO

ASSISTENTE SOCIAL
Nivel:070 C.Horaria:030 HS

LOTACAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO HUMANA E DES. COMUNITÁRIO
DIVISÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CENTRO ESPECIALIZADO
DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JOSÉ ZEN

Aprovado<a> no Concurso Publico realizado em: 14/04/2019.
Instituido pelo Decreto Nr.00360 de 30/01/2019.
FUNDAMENTO LEGAL
De acordo com a Lei Complementar nr. 02/04 e alterações; artigo 4.,
inciso II da Lei Municipal nr. 41/89, alterada pela Lei nr. 02/93 e
alterações; artigo 4., parágrafo único, inciso I da Lei Municipal
nr.525/04-ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS e alterações.
Esta portaria entra em vigor na data de sua publicacao.
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LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E RECURSOS HUMANOS, 22/07/2022.
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Edição 1153, Ano 5 – 25/07/2022

Edital de Convocação para Contratação – SEMARH
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO
Nr. 00153/2022
O SECRETÁRIO DE
ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS, no uso de suas
atribuições legais,de acordo com o Decreto Municipal N. 4162/2021,
RESOLVE
Convocar o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em
TESTE
SELETIVO, para no dia 28/07/2022 às 09h30m, comparecer(em)
para escolha de vagas na Secretaria Municipal de Educação – Praça
08 de Janeiro, 255 – Centro – São José dos Pinhais.
Concurso: Edital nº. 00439/2022

Realizado em: 30/03/2022

Tempo Determinado: PROFESSOR PSS
Convocado(s)
VANESSA GREBOGI BIELESKI
LAIANE DA SILVA FERREIRA
ARIANE DANIELE ZEFA QUERO
GRASIELI REGINA DOS SANTOS

100570
081190
077130
084310

O não comparecimento na data Prevista neste edital, implicará na
perda do direito a contratação ao cargo para o qual o(s) candidato(s) foi(foram) aprovado(s)
GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE ADM.E REC. HUMANOS

21/07/2022
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LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
(EM EXERCÍCIO)
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Contratos de Trabalho – SEMARH
CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701371
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LUCIANO MEIRA ABADE
portador(a) da Carteira Profissional nº 6830833
, Série nº
001- UF PR inscrito no CPF sob nº 022.157.689-40 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais, 25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LUCIANO MEIRA ABADE
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:

Página
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701372
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LUCIANA JESS GRUTTER
portador(a) da Carteira Profissional nº 0715766
, Série nº
001- UF PR inscrito no CPF sob nº 029.076.659-10 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LUCIANA JESS GRUTTER
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701373
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
SANDRA SOARES RIBEIRO MARTINS
portador(a) da Carteira Profissional nº 0005353
, Série nº
001- UF PR inscrito no CPF sob nº 048.188.549-80 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
SANDRA SOARES RIBEIRO MARTINS
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701374
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
AGNES FABIOLA DA SILVA
portador(a) da Carteira Profissional nº 0801486
, Série nº
001- UF PR inscrito no CPF sob nº 041.221.059-27 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:

Diário Oficial Eletrônico
Edição 1153, Ano 5 – 25/07/2022

III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
AGNES FABIOLA DA SILVA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701375
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
TATIANE ISABEL DE SOUZA BESERRA
portador(a) da Carteira Profissional nº 0938526
, Série nº
002- UF PR inscrito no CPF sob nº 055.039.019-75 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
TATIANE ISABEL DE SOUZA BESERRA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701376
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA
portador(a) da Carteira Profissional nº 7556137
, Série nº
001- UF PR inscrito no CPF sob nº 072.952.229-60 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ROBINSON CELESTRINO DE SOUZA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701377
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ANDRESSA DOS SANTOS LEANDRO FOGGIATTO
portador(a) da Carteira Profissional nº 3221887
, Série nº
002- UF PR inscrito no CPF sob nº 076.502.959-66 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ANDRESSA DOS SANTOS LEANDRO FOGGIATTO
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701378
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ENDIANI KAROLINI RIPOLI
portador(a) da Carteira Profissional nº 3705611
, Série nº
002- UF PR inscrito no CPF sob nº 053.652.599-47 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ENDIANI KAROLINI RIPOLI
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701379
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
CRISTIANE MERI PEREIRA BUENO
portador(a) da Carteira Profissional nº 04265
, Série nº
0002 UF PR inscrito no CPF sob nº 698.401.489-15 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
CRISTIANE MERI PEREIRA BUENO
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701380
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LORIANE RIBEIRO
portador(a) da Carteira Profissional nº 2472545
, Série nº
002- UF PR inscrito no CPF sob nº 709.357.349-53 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LORIANE RIBEIRO
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701381
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
NEIDE APARECIDA DIONIZIO FONSACA
portador(a) da Carteira Profissional nº 02260
, Série nº
0002 UF PR inscrito no CPF sob nº 836.154.749-53 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
NEIDE APARECIDA DIONIZIO FONSACA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701382
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LISABETE FURMAN DA ROCHA
portador(a) da Carteira Profissional nº 97079
, Série nº
0003 UF PR inscrito no CPF sob nº 896.604.479-49 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

69

7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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Edição 1153, Ano 5 – 25/07/2022

III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LISABETE FURMAN DA ROCHA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701383
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ELAINE DOS SANTOS
portador(a) da Carteira Profissional nº 2386293
, Série nº
0040 UF PR inscrito no CPF sob nº 016.376.339-98 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ELAINE DOS SANTOS
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701384
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ADRIANE SIQUEIRA DA LUZ DA ROCHA
portador(a) da Carteira Profissional nº 0938007
, Série nº
003- UF PR inscrito no CPF sob nº 029.841.819-30 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ADRIANE SIQUEIRA DA LUZ DA ROCHA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701385
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
FRANCIELI BORGES DA ROCHA
portador(a) da Carteira Profissional nº 5672275
, Série nº
0030 UF PR inscrito no CPF sob nº 007.035.179-10 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
FRANCIELI BORGES DA ROCHA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701386
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA, doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
KAROLINA KOZLOWSKI DA SILVA DA COSTA
portador(a) da Carteira Profissional nº 38251
, Série nº
0005 UF PR inscrito no CPF sob nº 005.981.589-28 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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Edição 1153, Ano 5 – 25/07/2022

III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
KAROLINA KOZLOWSKI DA SILVA DA COSTA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701387
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LUCIMAR DE BRITO ALVES
portador(a) da Carteira Profissional nº 38043
, Série nº
0005 UF PR inscrito no CPF sob nº 038.862.469-81 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LUCIMAR DE BRITO ALVES
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701388
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
PRISCILA DE MOURA VIEIRA PEREIRA
portador(a) da Carteira Profissional nº 4769404
, Série nº
001- UF PR inscrito no CPF sob nº 051.351.809-66 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
PRISCILA DE MOURA VIEIRA PEREIRA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701389
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
EMILYN CAROLINE DE JESUS GONCALVES
portador(a) da Carteira Profissional nº 0550189
, Série nº
002- UF PR inscrito no CPF sob nº 073.604.749-22 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
EMILYN CAROLINE DE JESUS GONCALVES
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701390
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
CINTIA MOREIRA TEIXEIRA
portador(a) da Carteira Profissional nº 3004455
, Série nº
003 UF PR inscrito no CPF sob nº 533.757.932-00 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

85

7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
CINTIA MOREIRA TEIXEIRA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701391
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
PRISCILLA SKUDLAREK MENDES LEAL
portador(a) da Carteira Profissional nº 15323
, Série nº
0005 UF PR inscrito no CPF sob nº 029.998.819-83 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
PRISCILLA SKUDLAREK MENDES LEAL
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701392
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LUCINEIDE APARECIDA MAGALHAES
portador(a) da Carteira Profissional nº 64111
, Série nº
0003 UF PR inscrito no CPF sob nº 864.110.809-25 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LUCINEIDE APARECIDA MAGALHAES
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701393
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ELIANE CRISTINE S GURALESKI QUADROS
portador(a) da Carteira Profissional nº 5344654
, Série nº
0050 UF PR inscrito no CPF sob nº 929.426.529-34 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ELIANE CRISTINE S GURALESKI QUADROS
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701394
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ROSELI APARECIDA CASAGRANDE
portador(a) da Carteira Profissional nº 0544773
, Série nº
002 UF PR inscrito no CPF sob nº 806.555.059-20 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ROSELI APARECIDA CASAGRANDE
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701395
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
CLEONICE EUGENIO DA SILVA GOMES
portador(a) da Carteira Profissional nº 46391
, Série nº
0003 UF PR inscrito no CPF sob nº 922.119.509-06 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
CLEONICE EUGENIO DA SILVA GOMES
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701396
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ROBERLY CANDIDO DE ALENCAR
portador(a) da Carteira Profissional nº 9787799
, Série nº
001 UF PR inscrito no CPF sob nº 858.614.999-34 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

97

7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ROBERLY CANDIDO DE ALENCAR
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701397
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
CRISTIANE DE SOUZA MOLINA
portador(a) da Carteira Profissional nº 26683
, Série nº
039PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 018.855.739-36 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.
6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
CRISTIANE DE SOUZA MOLINA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701398
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
MARIA ELENICE DE OLIVEIRA CAVALI
portador(a) da Carteira Profissional nº 9847257
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 025.308.539-08 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
MARIA ELENICE DE OLIVEIRA CAVALI
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701399
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
MARINES DANIEL
portador(a) da Carteira Profissional nº 7884835
, Série nº
30PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 031.490.849-89 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:

103

6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
MARINES DANIEL
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701400
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
ZULEIDE APARECIDA RAMOS
portador(a) da Carteira Profissional nº 0026951
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 030.818.389-40 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
ZULEIDE APARECIDA RAMOS
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701401
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
KELLI APARECIDA DE ANDRADE PAULINO
portador(a) da Carteira Profissional nº 0851235
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 049.233.139-19 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
KELLI APARECIDA DE ANDRADE PAULINO
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701402
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
MARCIA LOPES TORRES
portador(a) da Carteira Profissional nº 3829926
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 067.351.169-33 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:

109

6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
MARCIA LOPES TORRES
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701403
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
JUCYMARA DE SA MUNIZ
portador(a) da Carteira Profissional nº 5469525
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 056.165.689-45 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
JUCYMARA DE SA MUNIZ
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701404
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
THAYZA SCHMIDT
portador(a) da Carteira Profissional nº 9246568
, Série nº
30PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 064.815.649-48 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
THAYZA SCHMIDT
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701405
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
LETICIA CARVALHO DE LIMA C DOS SANTOS
portador(a) da Carteira Profissional nº 9799171
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 070.466.949-82 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
LETICIA CARVALHO DE LIMA C DOS SANTOS
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701406
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
CAROLINA COSTA GOERGEN
portador(a) da Carteira Profissional nº 7583067
, Série nº
10PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 068.893.419-61 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
CAROLINA COSTA GOERGEN
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701407
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
PRISCILA SALAZAR LOPES BUENO
portador(a) da Carteira Profissional nº 2621559
, Série nº
20PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 078.543.719-38 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
PRISCILA SALAZAR LOPES BUENO
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701408
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
THALITA VIANNA DE LIMA
portador(a) da Carteira Profissional nº 9482771
, Série nº
40PR UF 00 inscrito no CPF sob nº 088.189.709-41 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
THALITA VIANNA DE LIMA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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CONTRATO DE TRABALHO - Nº 701409
Por este instrumento particular, que entre si fazem o Município de
São José dos Pinhais, inscrito no
CNPJ Nº 76.105.543/0001-35, com
sede à Rua Passos de
Oliveira nº 1101 - Centro - São José dos
Pinhais, Estado
do
Paraná, representado
por sua
Prefeita,
MARGARIDA MARIA SINGER
, neste ato, por delegação
ao Sr. Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
(Em Exercício), LEANDRO QUEVEDO DA SILVA , doravante
denominado
EMPREGADOR e o(a) Sr(a)
BENEDITA DE JESUS CZMOLA DE LIMA
portador(a) da Carteira Profissional nº 49355
, Série nº
050SP UF 00 inscrito no CPF sob nº 055.182.238-46 doravante, chamado(a), simplesmente EMPREGADO(A), firmam o presente Contrato Individual de Trabalho, disciplinado pela Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei 2355 de 07 de Março de
2014,
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, e Edital do Processo
Seletivo Simplificado nº 439, de 17 de Março de 2022 e alterações,
que terá vigência a partir da data da assinatura do presente
Contrato, de acordo com as condições a seguir especificadas:
1 - Fica o(a) EMPREGADO(A) admitido(a) sob regime da Consolidação
das Leis do Trabalho
CLT., por prazo determinado, distinto do
quadro efetivo de servidores, para exercer as atribuições de
PROFESSOR PSS
na Secretaria Municipal de Educação, de acordo com a remuneração,
horário de trabalho e atribuições estipuladas conforme Edital do
Processo Seletivo Simplificado nº 439/2022 e alterações, em consonância com a Lei nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela
Lei nº 2355 de 07 de
Março de 2014, Decreto nº 1.560 de 25 de
Outubro de 2013, e demais normas internas do serviço.
2- O Empregado(a) se compromete a trabalhar 020 horas semanais,
conforme horário ofertado na Escolha de Vagas, observadas as formalidades legais.
3- Obriga-se o(a) Empregado(a), além de executar com dedicação e
lealdade o seu serviço, a cumprir as instruções de sua administração e as ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas
às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.
.4- A violação de qualquer das obrigações e deveres do(a) Empregado(a), implicará em sanção, cuja graduação dependerá da gravidade
da conduta violadora, culminando com rescisão do Contrato de Trabalho.
5- Em caso de dano causado pelo(a) EMPREGADO(A), fica o EMPREGADOR,
autorizado a efetivar o desconto da importância correspondente ao
prejuízo, o qual fará, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 462
da C.L.T., Já que essa possibilidade fica expressamente prevista em
Contrato.

I- prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da
C.L.T, apurada em procedimento administrativo;
II- acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;
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7- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo determinado
neste, podendo ser rescindido antecipadamente, além das hipóteses
previstas na C.L.T, pelos seguintes motivos:
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6- O presente Contrato de Trabalho vigorará pelo prazo de 1 (um)
ano admitida a prorrogação pelo prazo
necessário, desde que o
prazo total não exceda 2 (dois) anos, em consonância com a Lei
nº 2.255 de 20 de Setembro de 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de
07 de Marco de 2014 e Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013.
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III- necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso
de despesa, nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, a
que se refere o artigo 169 da Constituição Federal;
IV- insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual
se assegurem pelo menos um recurso hierárquico
dotado de
efeito suspensivo, que será apreciado em 30(trinta) dias.
8- Aplicam-se a este Contrato todas as normas em vigor da Legislação Municipal vigente, especialmente a Lei n º 2.255 de 20 de Setembro e 2013, alterada pela Lei nº 2.355 de 07 de Março de 2014 e
Decreto nº 1.560 de 25 de Outubro de 2013, relativas aos Contratos
de Trabalho por prazo determinado e rescisões contratuais, conforme o caso, e disposições contidas no Edital nº 439, de 17 de
Março de 2022 e alterações.
E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes, assinam o
presente Contrato de Trabalho em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas,ficando a primeira em poder do EMPREGADOR
e a segunda com o(a) EMPREGADO(a), que dela dará o competente reci-.
bo.
São José dos Pinhais,25 DE JULHO DE 2022

________________________________________
LEANDRO QUEVEDO DA SILVA
SECRETARIO MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS
EM EXERCÍCIO
________________________________________
BENEDITA DE JESUS CZMOLA DE LIMA
FUNCIONÁRIO
TESTEMUNHAS
________________________________________
Nome:
________________________________________
Nome:
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Recebi a 2º via deste nesta data:__/__/____ _______________________
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