CONCURSO PÚBLICO: CÂMARA MUNICIPAL DE PLANALTINA
PERGUNTAS

FREQÜENTES

Período de inscrição
De 10/06/2009 a 09/07/2009
Locais de inscrição
As inscrições para os cargos do Edital de Abertura deverão ser realizadas pela INTERNET através de
preenchimento do formulário disponibilizado no site www.aocp.com.br
Procedimentos para a inscrição
Após o preenchimento do formulário de Inscrição, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o
pagamento.
Pagamento da taxa de inscrição
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 10/07/2009
Taxa de inscrição
Para os cargos de Advogado e Contador o valor da taxa é de R$ 60,00
Locais de Prova
As provas serão realizadas na cidade de Planaltina do Paraná na data de 02/08/2009, com locais
disponíveis no endereço eletrônico www.aocp.com.br a partir do dia 24/07/2009.
Portadores de Necessidades Especiais
Aos portadores de necessidades especiais (PNEs) serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas, nos
casos em que houver compatibilidade entre a deficiência e o cargo/área de qualificação a exercer, em
cumprimento ao disposto no inciso VIII do artigo 37 da Constituição da República Federativa
do Brasil, na
Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, e no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo
Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.
O candidato que quiser concorrer às vagas reservadas para portadores de necessidades especiais deverá
fazer sua opção no formulário de inscrição.
O candidato portador de necessidades especiais deverá encaminhar cópia simples do RG e laudo médico
(original ou cópia autenticada), com letra legível, emitido nos últimos doze meses, atestando a espécie, o
grau e/ou nível de deficiência de que são portadores, com expressa referência ao código correspondente da
classificação Internacional de Doenças (CID) e à sua provável causa ou origem, justificar o atendimento
especial solicitado para:
AOCP Concursos Públicos
Concurso Planaltina do Paraná - PNE
Rua Néo Alves Martins, 1377, Loja 01, Zona 03
Maringá-PR
CEP 87050-110
O envio deverá será através dos Correios, utilizando o serviço de SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento), no período de 10/06/2009 até 10/07/2009 (será observada a data de postagem).
Avaliação
O candidato deverá obter 40,00 (quarenta) pontos para ser considerado classificado e convocado para a
Prova de Títulos.

Prova de Títulos
Tabela 9.1
Alíne Avaliação de títulos (Titulação Acadêmica)
a

Valor unitário

Valor máximo

A

Certificado de diploma de curso de pós-graduação stricto 15,00
sensu em nível de doutorado na área ou em áreas afins.

15,00

B

Certificado de diploma de curso de pós-graduação stricto 10,00
sensu em nível de mestrado na área ou em áreas afins.

10,00

C

Certificado ou diploma de curso de especialização, com 5,00
carga horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas,
concluído após a graduação, na área ou em áreas afins.

5,00

Valor máximo de pontos para avaliação de títulos

20

Deverá ser apresentada uma cópia, autenticada em cartório, de cada título. As cópias apresentadas não
serão devolvidas em hipótese alguma.
Não serão consideradas, para efeito de pontuação, as cópias não-autenticadas em cartório.
Para comprovação de conclusão de curso de pós-graduação, doutorado e mestrado, será aceito o diploma,
devidamente registrado, expedido por instituição reconhecida pelo MEC.
A Documentação referente a prova de títulos deverá ser encaminhada para:
AOCP Concursos Públicos
Concurso Planaltina do Paraná - TÍTULOS
Rua Néo Alves Martins, 1377, Loja 01, Zona 03
Maringá-PR
CEP 87050-110
O envio deverá será através dos Correios, utilizando o serviço de SEDEX com A.R. (Aviso de
Recebimento), no período de 21/08/2009 até o dia 26/08/2009 (será observada a data de postagem).
O candidato que não enviar a documentação, ou a fizer fora do prazo, não terá a nota referente a Prova de
Títulos.
Resultado provisório da prova objetiva
O resultado final provisório será divulgado no site www.aocp.com.br a partir do dia 14/08/2009.
Resultado provisório da prova de títulos
O resultado final provisório da prova de títulos será divulgado no site www.aocp.com.br a partir do dia
09/09/2009.
Validade do concurso
O concurso público terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado uma vez por igual
período.

