CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020
Edital n.º 02/2021
O Prefeito de Terra Rica, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à
matéria, em conjunto com a Comissão Organizadora de Concursos, nomeada através da Portaria n°
092/2020, resolve,

TORNAR PÚBLICO
Art. 1º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, para a realização
da prova escrita, conforme especificado neste edital.
Art. 2º - Em razão da pandemia da COVID-19, os candidatos DEVERÃO fazer o uso de máscaras nas
intermediações e no interior do local de realização das provas. Na entrada do local de prova será
fornecido álcool em gel e serão seguidas todas as normas sanitárias e medidas de higiene e precaução
ao COVID-19. Não será permitida a entrada no local e a realização da prova escrita, ao candidato que
não estiver fazendo o uso de máscara.
Parágrafo Primeiro - Sugere-se que o candidato leve uma máscara reserva, caso seja necessária a troca
da máscara durante o período de realização da prova.
Parágrafo Segundo - Sugere-se que na chegada ao local da prova, o candidato respeite o
distanciamento mínimo de 1,5 (um e meio) metros, evitando a proximidade entre as pessoas e
obedecendo a metodologia de ordenamento de entrada dos candidatos estabelecida pela Coordenação
do Concurso Público.
Parágrafo Terceiro - Sugere-se que os candidatos evitem levar bolsas, mochilas e, principalmente,
telefone celular.
Art. 3º - Na entrada dos locais onde serão realizadas as provas, a temperatura dos candidatos será aferida
através de termômetros infravermelhos ou outro instrumento correlato. Caso a temperatura aferida seja
igual ou maior que 37,8°C, o candidato será encaminhado para realizar a prova em sala separada dos
demais candidatos e orientado a procurar assistência médica após a realização da prova. Os candidatos
que recusarem a aferir a temperatura, a utilizar os EPI’s necessários, serão impedidos de realizar a prova
e serão excluídos do certame.
Art. 4º - Será proibido o compartilhamento de qualquer objeto (caneta, lápis, borracha, garrafas,
alimentos, dentre outros), bem como o candidato deverá trazer sua garrafa de água transparente ou
opaca, sem rótulo, abastecida com água e não deverá compartilhar a mesma, de maneira alguma,
podendo em caso excepcional utilizar-se dos bebedouros do estabelecimento de ensino para
abastecimento das garrafas de uso individual, durante a prova.

Art. 5º - O candidato deverá estar munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a
apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas.
Ressalta-se que não serão aceitos em hipótese alguma a apresentação de qualquer tipo de ‘’documento
digital’’ para ingresso na sala de provas.
Art. 6º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO, VIGIA, AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO,
MECÂNICO, e PEDREIRO, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 20 de fevereiro de
2021 - SÁBADO, no período da TARDE, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das
provas, às 14h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até as 15h15min (horário oficial
de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala
de provas.
Art. 7º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue:

20/02/2021 - SÁBADO - PERÍODO DA TARDE
COLÉGIO ESTADUAL JAMES PATRICK CLARK
Rua Duque de Caxias, 802 - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO – Nomes com letra inicial de "A" até "G"

COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO
Rua Rio de Janeiro, nº 337 - Terra Rica - PR

CARGO
VIGIA

COLÉGIO ESTADUAL SANTO INÁCIO DE LOYLA
Rua 21 de Abril, nº548 - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO – Nomes com letra inicial de "I" até "Z"

ESCOLA MUNICIPAL RITA DE CÁSSIA GONÇALVES LEHN
Rua João Barrionuevo Cespede, nº647 - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO
MECÂNICO

CARGO
PEDREIRO

Dos candidatos Adventistas do Sétimo dia:
Art. 8º - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia inscritos nos cargos que realização prova no

sábado, poderão solicitar a alteração de horário de aplicação da Prova Escrita.
Parágrafo Primeiro - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia, deverão enviar através de link
específico no site www.ippec.org.br, o Requerimento devidamente preenchido e assinado,
conforme ANEXO I deste edital, juntamente com uma declaração da autoridade responsável pela
crença religiosa, destacando que o candidato faz parte da relação de membros da instituição
religiosa, até o prazo máximo de 03 de fevereiro de 2021, solicitando alteração do horário da
aplicação da prova.
Parágrafo Segundo - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia não poderão levar celular ou
outros equipamentos eletrônicos.
Parágrafo Terceiro - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia que não solicitarem alteração em
seu horário de prova, deverão fazer a prova no horário previsto para os demais candidatos ou
serão automaticamente desclassificados do certame.
Parágrafo Quarto - Os candidatos Adventistas do Sétimo Dia que cumprirem o estabelecido
neste edital, deverão comparecer ao local de realização das provas no mesmo dia e horário dos
demais candidatos, devendo ainda trazer a sua alimentação, quando serão encaminhados para
sala especial, onde no qual ficarão isolados e incomunicáveis até as 18:00h, quando serão
autorizados a fazer à prova escrita deste concurso, destacando que não será fornecida
alimentação.
Parágrafo Quinto - No dia 05 de fevereiro de 2021 o IPPEC publicará edital com a relação de
candidatos Adventistas do Sétimo Dia e demais informações sobre a prova.
Art. 9º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de
MOTORISTA, FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ASSISTENTE
SOCIAL, BIOQUÍMICO /FARMACÊUTICO, CONTADOR, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO CIVIL,
FISIOTERAPEUTA, MÉDICO 40 HORAS, NUTRICIONISTA, PROFESSOR 20 HORAS, PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICÓLOGO e MÉDICO VETERINÁRIO, para a realização da prova escrita, a ser
realizada no dia 21 de fevereiro de 2021 – DOMINGO, no período da MANHÃ, devendo os candidatos
comparecer ao local de realização das provas, às 08h15min, pois os portões permanecerão abertos
somente até as 09h00min (horário oficial de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese
alguma, o acesso de candidatos a sala de provas.
Art. 10º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue:

21/02/2021 - DOMINGO - PERÍODO DA MANHÃ
COLÉGIO ESTADUAL JAMES PATRICK CLARK
Rua Duque de Caxias, 802 - Terra Rica - PR

CARGO
PROFESSOR 20 HORAS – Nomes com letra inicial de "A" até "M"

COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO
Rua Rio de Janeiro, nº 337 - Terra Rica - PR

CARGO
PROFESSOR 20 HORAS – Nomes com letra inicial de "N" até "Y"

COLÉGIO ESTADUAL SANTO INÁCIO DE LOYLA
Rua 21 de Abril, nº548 - Terra Rica - PR

CARGO
MOTORISTA – Nomes com letra inicial de "E" até "W"
BIOQUÍMICO /FARMACÊUTICO
NUTRICIONISTA

ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DIONÍSIO RODRIGUES
Esq. Rua Amapá com Rua José Pelógia - Terra Rica - PR

CARGO
MOTORISTA – Nomes com letra inicial de "A" até "D"
FISIOTERAPEUTA

ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE
Rua Duque de Caxias, nº 196 - Terra Rica - PR

CARGO
FISCAL DE TRIBUTOS, OBRAS E POSTURA
ASSISTENTE SOCIAL

PSICÓLOGO
MÉDICO VETERINÁRIO

ESCOLA MUNICIPAL RITA DE CÁSSIA GONÇALVES LEHN
Rua João Barrionuevo Cespede, nº647 - Terra Rica - PR

CARGO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ESCOLA MUNICIPAL ROSALINA DE MORAES
Rua Barão do Rio Branco, nº 908 - Terra Rica - PR

CARGO
CONTADOR
ENFERMEIRO

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

INSTITUTO EDUCACIONAL TERRA RICA
Rua Acre, nº 1537 - Terra Rica – PR

CARGO
ENGENHEIRO CIVIL

CARGO
MÉDICO 40 HORAS

Art. 11º - A convocação dos candidatos inscritos e homologados neste Concurso Público, aos cargos de
AUXILIAR DE LABORATÓRIO, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO,
AUXILIAR DE CONTABILIDADE, TÉC. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, TÉC. EM SANEAMENTO
BÁSICO DA VIGIL. SANITÁRIA, TÉC. EM ENFERMAGEM, TÉC. EM HIGIENE DENTAL, TÉC. EM RAIO X e
PROFESSOR 40 HORAS, para a realização da prova escrita, a ser realizada no dia 21 de fevereiro de 2021
– DOMINGO, no período da TARDE, devendo os candidatos comparecer ao local de realização das
provas, às 14h30min, pois os portões permanecerão abertos somente até as 15h15min (horário oficial
de Brasília), horário após o qual não será permitido em hipótese alguma, o acesso de candidatos a sala
de provas.
Art. 12º - O local de realização das provas, distribuídos por cargo, conforme segue:

21/02/2021 - DOMINGO - PERÍODO DA TARDE
COLÉGIO ESTADUAL JAMES PATRICK CLARK
Rua Duque de Caxias, 802 - Terra Rica - PR

CARGO
TÉC. DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE
TÉC. EM SANEAMENTO BÁSICO DA VIGIL.
SANITÁRIA

TÉC. EM ENFERMAGEM

COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO
Rua Rio de Janeiro, nº 337 - Terra Rica - PR

CARGO
PROFESSOR 40 HORAS – Nomes com letra inicial de "P" até "W"

COLÉGIO ESTADUAL SANTO INÁCIO DE LOYLA
Rua 21 de Abril, nº548 - Terra Rica - PR

CARGO
PROFESSOR 40 HORAS – Nomes com letra inicial de "A" até "N"

ESCOLA MUNICIPAL DIRCE DIONÍSIO RODRIGUES
Esq. Rua Amapá com Rua José Pelógia - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

TÉC. EM HIGIENE DENTAL

ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE
Rua Duque de Caxias, nº 196 - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Nomes com letra inicial de "A" até "I"

ESCOLA MUNICIPAL RITA DE CÁSSIA GONÇALVES LEHN
Rua João Barrionuevo Cespede, nº647 - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - Nomes com letra inicial de "J" até "Y"

ESCOLA MUNICIPAL ROSALINA DE MORAES
Rua Barão do Rio Branco, nº 908 - Terra Rica - PR

CARGO
AUXILIAR DE CONTABILIDADE
Art. 13º - O Ensalamento estará disponível no site https://ippec.org.br a partir das 00h01min do dia 07
de janeiro de 2021.
Art. 14º - Ao realizarem a prova do presente concurso, os candidatos, inclusive os do grupo de risco,
estão cientes das obrigações dos protocolos sanitários de segurança, bem como a utilização de máscara
de proteção individual durante todo o tempo em que permanecer no local de prova, assim como realizar
a correta higienização das mãos e respeitar o distanciamento evitando aglomerações durante a aplicação
da prova, estando ainda cientes dos riscos de contaminação com a “COVID-19”, não podendo
responsabilizar o MUNICÍPIO TERRA RICA/PR e o IPPEC.
Art. 15º - O Anexo III do Edital de Abertura passa a vigorar com as seguintes especificações.

ANEXO III – CRONOGRAMA
ETAPA OU ATIVIDADE

Data Provável da Prova Escrita Objetiva
Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva no site www.ippec.org.br
Recebimento de recurso contra gabarito preliminar e questões da prova escrita
Publicação do resultado final da prova escrita e convocação para prova de títulos e
prática.
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova escrita

Data Provável da Prova de Títulos e Prática
Publicação do resultado final da prova de título e prática.
Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova de títulos e
prática.
Homologação do resultado final

DATAS

20 e 21/02/2021
21/02/2021 às 20 horas
22 e 23/02/2021
02/03/2021
03 e 04/03/2021

07/03/2021
10/03/2021
11 e 12/03/2021
16/03/2021

Art. 16º - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Terra Rica/PR, 06 de janeiro de 2021.

JULIO CESAR DA SILVA LEITE
Prefeito de Terra Rica - PR

Paola Gonçalves de Souza Soares
Presidente da Comissão Organizadora de Concursos
Município de Terra Rica - PR

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020

ANEXO I - REQUERIMENTO ADVENTISTAS DO SÉTIMO DIA
Nome do candidato:
CPF:
Fone:

Cargo pretendido:
E-mail:

O candidato acima qualificado, vem perante a comissão organizadora de concurso público para
requerer a alteração de horário de minha prova, em razão de minha religião de sabatista.
Para tanto, junto ao presente requerimento declaração da autoridade responsável por minha
crença religiosa, qual declara que faço parte da relação de membros da instituição religiosa.
E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente.

________________________, ________ de __________________________ de _________.

_________________________________________________
Assinatura

(X) Faz-se obrigatória a declaração da autoridade responsável pela crença religiosa, sob pena de
indeferimento da solicitação.

