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PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº. 033 / 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições e nos termos do 
disposto no artigo 8º do regulamento geral de concursos aprovados pelo decreto nº 62 de 06 de junho de 1993;
Considerando o teor do Comunicado Interno nº. 418/2022, expedido pela Secretaria de Assistência Social, solici-
tando a convocação de candidato aprovado para o cargo de Educador Social entre os aprovados para o referido car-
go no âmbito do Concurso Público 001/2017 devido à desistência de candidata convocada no Edital n°030/2022.

TORNA PÚBLICO
FICA(M) CONVOCADO(S) o(s) candidato(s) aprovado(s) no concurso público nº 001/2017 realizado em 25 de fe-
vereiro de 2018, conforme relação abaixo, para no prazo de 05 (cinco) dias a contar da data de publicação, compareça 
munido dos seguintes documentos para o provimento em cargo efetivo do quadro único de pessoal do Poder Executivo, 
apresentar Cópia da RG, do CPF, Título Eleitoral e Comprovante da última Votação, 01 foto 3x4 datada, comprovante de 
estar em dia com as obrigações militares se do sexo masculino, apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo, emprego ou função pública e sobre o recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e pensão, apresentar 
declaração de bens e valores que constituem patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge, comprovante de escolaridade 
mínima exigida, conforme descrito no Edital de abertura do Concurso Público nº. 001/2017.
I – EDUCADOR SOCIAL

CLASSIF. N.INSCR. NOME N.Final
25 10341 MEIRY VANESSA CHIKOSK 76.00

GABINETE DO PREFEITO, 12 de maio de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PORTARIA Nº. 3690/ 2022
Súmula: Homologa o resultado do Processo Licita-
tório Pregão Eletrônico nº. 019/2022, adjudicando o 
objeto do Edital ao vencedor.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E
Art. 1º Homologar o resultado do Processo Licita-
tório Nº. 019/2022, modalidade Pregão Eletrônico, 
que considerou como vencedor para o lote constan-
te do Edital 019/2022 – Pregão Eletrônico, adjudi-
cando-lhe o respectivo objeto:
I) VETOR AUTOMOVEIS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 21.212.879/0001-05, vencedora 
para o Lote 01. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 12 de maio de 
2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

PORTARIA Nº. 3691/ 2022
Súmula: Homologa o resultado do Processo Li-
citatório Pregão Eletrônico nº. 021/2022, adjudi-
cando o objeto do Edital aos vencedores.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais,

R E S O L V E
Art. 1º Homologar o resultado do Processo Li-
citatório Nº. 021/2022, modalidade Pregão Ele-
trônico, que considerou como vencedores para 
os lotes constantes do Edital 021/2022 – Pregão 
Eletrônico, adjudicando-lhe o respectivo objeto:
I) CAROLINE HANNEMANN - EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 34.131.546/0001-01, 
vencedora para o Lote 01.
II) FIBRA DISTRIBUICAO & LOGIS-
TICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 
29.887.078/0001-51, vencedora para o Lote 02.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de 
sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 12 de maio 
de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO Nº 045/2022

PROCESSO N.º 092/2022
Fundamentado no Art. 24, Inciso II na Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO a 
dispensa de licitação para contratação de gêneros 
alimentícios, conforme requerimento da Secretaria 
Municipal de Assistência Social e parecer da Asses-
soria Jurídica.  
Contratado: LUCAS PIHURSKI EIRELI, ins-
crita no CNPJ sob o n.º 16.754.280/0001-63.
Contratante: Município De Reserva.
Objeto: Aquisição de guloseimas para comemora-
ção de festa junina para os grupos de convivência e 
fortalecimento de vínculos, grupos PAIF e PAEFI 
realizados pelo atendimento de Proteção Social Bá-
sica e Proteção Social Média e Alta Complexidade 
do Sistema único Social.
Valor: R$ 292,80 (duzentos e noventa e dois reais 
e oitenta centavos).

Reserva-PR, 13 de maio de 2022.

Lucas Machado Ribeiro
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DE LICITAÇÃO N.º 044/2022

PROCESSO N.º 091/2022
Fundamentado no Art. 24, Inciso II na Lei n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO a 
dispensa de licitação para aquisição de impressora, 
conforme requerimento da Secretaria Municipal de 
Agricultura e parecer da Assessoria Jurídica.  
CONTRATADA: EQUIPA MAQUINAS E 
UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n.º 47.865.670/0001-34.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RESERVA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, NOS 
TERMOS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
VALOR: R$ 3.990,00 (TRÊS MIL NOVECEN-
TOS E NOVENTA REAIS).

Reserva-PR, 12 de maio de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 009/2022

PROCESSO N.º 093/2022
Fundamentado na Lei n.º 8.666/93 e alterações pos-
teriores, com base no Art. 25, da citada lei, RATIFI-
CO a inexigibilidade de licitação para contratação 
de pessoa jurídica para adesão ao programa “Vamos 
Ler – Geração Digital”, conforme requerimento Se-
cretaria Municipal de Educação e parecer da Asses-
soria Jurídica.  
CONTRATADA: REDE PARANA NOTI-
CIAS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB N.º 
18.826.244/0001-93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA.
OBJETO: ADESÃO AO PROGRAMA “VAMOS 
LER – GERAÇÃO DIGITAL” PARA O ANO LE-
TIVO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
VALOR: R$ 42.000,00 (QUARENTA E DOIS 
MIL REAIS).

Reserva, 13 de maio de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2022
EDITAL Nº. 034 / 2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
Considerando o teor do Ofício 348/2022 expedido pela Secretaria Municipal de Educação, cultura, esporte e lazer, 
solicitando a convocação do próximo candidato entre os aprovados para o cargo de Motorista II no âmbito do 

TORNA PÚBLICO
FICA(M) CONVOCADO(S) -
forme relação abaixo, para no prazo de 02 (dois) dias a contar da data de publicação, compareçam munidos dos 
seguintes documentos para a contratação em regime especial por prazo determinado, devendo apresentar Cópia 
da RG, do CPF, Título Eleitoral e Comprovante da última Votação, 01 foto 3x4 datada, comprovante de estar em 
dia com as obrigações militares se do sexo masculino, apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo, emprego ou função pública e sobre o recebimento de proventos decorrente de aposentadoria e pensão, apre-
sentar declaração de bens e valores que constituem patrimônio e, se casado(a), a do cônjuge, comprovante de esco-

I – MOTORISTA II (Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer)

CLASSIF. NOME N.Final
08 ELDE DOS SANTOS DONHA 30 pontos

GABINETE DO PREFEITO, 12 de maio de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

-
tro, Professor de Ballet, Violão, Teclado e Téc-
nico Vocal.

Maestro
1o Leandro Marcos Fornazari
2o Diego Augusto Martins
3o Erik Brito Da Silva

Técnico vocal:
1o Kátia da Piedade Santos

Professor de violão:
1o Edson Lucas Borges
2o Diego Augusto Martins
3o Paulo Daniel Moura

Professor de teclado:
1o Kátia da Piedade Santos
2o Edson Lucas Borges

Professor de ballet:
1o Ana Karine da Cruz

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EDITAL PROCESSO SELETIVO PARA COORDENADOR DO
POLO UAB - RESERVA-PR

A Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, no uso das atribuições que lhe são conferidas, 
torna pública a seleção para Coordenador do Polo UAB instalado na rua Polônia,770 – Centro, 
na cidade de Reserva-Paraná.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1 A presente seleção de candidatos para a vaga de Coordenador do Polo UAB será regida con-
forme instruções das Portarias Capes nº.183/2016, Lei 11.273/2006, Portaria Capes 15/2017, 
Portaria Capes 139/2017, e Portaria do Capes 232/2019. 
1.2 O Coordenador de Polo UAB selecionado por este edital atuará com carga horária de 20 horas 
semanais junto ao polo presencial UAB de Reserva- Paraná;
1.3 Este Processo Seletivo terá as seguintes etapas nas prováveis datas:  

ETAPAS DATA

Publicação do Edital 16/05/2022

Impugnações ao Edital 18/05/2022

Período de Inscrições 18/05/2022 à 20/06/2022

Publicação da Homologação das Inscrições 22/06/2022

Recursos ao resultado das inscrições 22/06/2022 à 24/06/2022

27/06/2022

Recursos 27/06/2022 à 30/06/2022

Publicação do Resultado Final 05/07/2022

Recursos 05/07/2022 à 08/07/2022

Publicação da homologação do Resultado Final 11/07/2022

*As datas poderão sofrer alterações, que serão comunicadas por meio do sítio eletrônico disponi-

2. DAS VAGAS 
Será ofertada 1 (uma) vaga para Coordenador do Polo UAB. 
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS 
3.1 Ser agente público vinculado ao ente mantenedor do Polo; 
3.2 Ser portador de Diploma de Graduação; 
3.3 Ser ou já ter atuado como professor da Educação Básica; 
3.3.1Para os efeitos desta norma considera-se professor da Educação Básica, o professor que 
tenha atuado em sala de aula em qualquer das três etapas da Educação Básica, sendo elas Educa-
ção Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei 9394/1996. 
3.4 Destinar no mínimo 20 horas semanais às atividades do Polo; 
3.5 Possuir carga horária compatível com as atividades do Polo (Inclusive sábados, domingos 
e feriados); 
3.6 Possuir no mínimo 1 (um) ano de experiência no magistério; 
3.7 Residir no município do Polo UAB para o qual pleiteia a vaga.
3.8 Não estar nomeado em cargo em comissão de secretário municipal ou equivalente, conforme 
Art. 11§ 2º da Portaria 232/2019 da CAPS.
4. DO CARGO 
4.1 Cargo: Coordenador de Polo UAB. 
4.2 Descrição das atividades: coordenação e supervisão de infraestrutura, para viabilizar as ativi-
dades realizadas no âmbito do Polo UAB de Reserva-Paraná. 
4.3 Regime de Trabalho: 20 horas semanais; 
4.4 Atuação: De segunda a sexta feira, aos sábados e domingos conforme calendário das IES e da 
mantenedora, o qual atende a demanda de formação das demais Secretarias Municipais. 
5. DA INSCRIÇÃO 
5.1 Período de inscrição: 18/05/2022 à 20/06/2022.
5.2 Procedimentos para inscrição: Preencher o Formulário de Inscrição (anexo 1) e entregar à Co-
missão Examinadora na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, juntamente 
com os documentos exigidos no item 6 deste edital.
5.3 A documentação solicitada neste edital não será revisada no ato do recebimento. 
5.4 O candidato que enviar a documentação incompleta ou após o prazo de inscrição, terá sua 
inscrição anulada. 
6 DA DOCUMENTAÇÃO 
6.1 Formulário de Inscrição (anexo I) devidamente preenchido, impresso e assinado; 
6.2 Comprovante de formação superior; 
6.3 Comprovante de endereço; 
6.4 Cópia de documentação que comprove um ano de experiência no Magistério Básico; 
6.5 Comprovante de vínculo com o serviço público municipal – 20 horas semanais.
7. DA SELEÇÃO 
7.1 A seleção do coordenador será realizada pela Secretaria Municipal de Educação Cultura Es-
porte e Lazer e será realizada conforme as etapas abaixo: 

edital. 

na rede municipal.

8. DO RESULTADO DA SELEÇÃO 
-

selecionado deverá se apresentar na Secretaria Municipal de Educação Cultura Esporte e Lazer 
em 03 (três) dias úteis, a contar da publicação do resultado. 

mesmo prazo para assumir o cargo. 
9. DO RECURSO 
9.1 Caberá recurso do resultado da seleção no prazo de 3 (três) dias úteis (das 8h às 12h e das 14h 
às 17h) após a divulgação do resultado. O recurso deverá ser interposto diretamente no Protocolo 

-
do. Somente serão aceitos recursos entregues pessoalmente no prazo e local determinados acima, 
pelo próprio candidato, ou por meio de terceiro portador de procuração simples; 
9.2 O prazo será de 3 (três) dias úteis para divulgação do parecer do recurso. 
10. DA REMUNERAÇÃO 
10.1. O Coordenador de Polo UAB selecionado e que assumir a função fará jus a bolsa mensal no 
valor de R$1.100,00 conforme Portaria CAPES nº. 183 de 21 de outubro de 2016, pelo período 
de 2 (dois) anos. 
11. DO PERFIL DOS CANDIDATOS 
O candidato selecionado para atuar como coordenador do Polo UAB deverá: 
11.1 Ter habilidades para a liderança, comprometimento, trabalho em equipe, assiduidade, ini-
ciativa e planejamento; 
11.2 Ter domínio com o uso do computador, internet e demais recursos de informática; 
11.3 Criar um vínculo de comunicação entre as Universidades.
12 DAS ATRIBUIÇÕES 
Apoiar as ações gerenciais da Capes e as acadêmicas das IPES; 
Acompanhar, executar e coordenar as atividades administrativas do polo; 
Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a realização 
das atividades dos diversos cursos; 
Garantir a prioridade de uso da infraestrutura do polo às atividades da UAB quando for o caso; 
Articular-se com o mantenedor do Polo com o objetivo de prover as necessidades materiais de 
pessoal e de ampliação do polo; 
Acompanhar as atividades de ensino presenciais no que diz respeito às necessidades adminis-
trativas; 
Acompanhar e gerenciar o recebimento de materiais no polo; 
Dialogar e trabalhar de forma integrada e colaborativa com o assistente à docência, os tutores 
e os alunos; 
Em parceria com o assistente à docência, atuar na organização de toda a estrutura de atendimento 

das avaliações e atividades presenciais e posterior acompanhamento; 
Orquestrar junto as IPES presentes no polo, a distribuição e o uso das instalações para a realização 
das atividades dos diversos cursos; 
Planejar, em conjunto com as IPES, a edição e reedição de cursos; 

de horários e escala das sessões, coordenação, aplicação das avaliações e atividades presenciais 
e posterior acompanhamento; 
Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas de cada semestre; 
Realizar eventos acadêmicos e de integração do polo à comunidade; 
Conhecer a estrutura de funcionamento do polo e das IPES atuantes no mesmo; 
Participar das atividades de Capacitação e atualização conforme a competência de cada ator; 
Elaborar e encaminhar à COAP/DED/CAPES e a IPES relatórios periódicos de acordo com de-

Relatar problemas enfrentados pelos alunos ao coordenador de curso e à Capes; 
Organizar, a partir de dados das IPES presentes no polo, calendário acadêmico e administrativo 
que regulamente as atividades nos diversos cursos; 
Receber e prestar informações no que couber aos órgãos do MEC ou correspondente no caso 
de polos estaduais; 
Promover ações de permanência dos estudantes no curso visando o aproveitamento e a dimi-
nuição da evasão; 
Participar do processo de acolhimento dos alunos nos Polos UAB; 
Estabelecer contato permanente com os alunos, divulgando as ações sob sua responsabilidade 

permanência e aproveitamento no curso; 
Estar ciente do calendário e dos cronogramas das disciplinas e das atividades no polo a cada semestre; 
Articular-se com a DED/CAPES com o objetivo de realizar a gestão do polo de acordo com 
suas orientações. 
13 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1 Os casos omissos serão tratados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte 
e Lazer. 
13.2 Não é permitido o recebimento de mais de uma bolsa concomitantemente (exceto bolsistas 
de mestrado e doutorado Capes/CNPq, segundo Portaria Conjunta CAPES/CNPq/No 01, de 12 
de dezembro de 2007); 
13.3 Este edital é regulado pelas Portarias Capes nº. 183/2016, Portaria Capes 15/2017 e Portaria 
Capes 249/2018 e constatação de quaisquer irregularidades na documentação implicará desclas-

Reserva, 13 de maio de 2022. 

Ruth Eliane Faustin
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Nome Completo

2. CPF

3. RG

4. Título Eleitor

5. Sexo

6. Data de Nascimento

7. Data de ingresso no 
serviço
público municipal – 
vínculo 01 no 
cargo de professor da 
educação básica.
8. Data de ingresso no 
serviço 
público municipal – 
vínculo 02 no 
cargo de professor da 
educação básica.

9. Endereço 
Residencial

10. Telefone de contato

11. E-mail para contato

ANEXO II

TABELA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS

CRITÉRIOS PONTOS ATÉ NO MÁXIMO

Magistério ou Normal 
Superior

10 10

Graduação em Pedagogia 20 20
Outra graduação 05 10
Especialização 05 20
Mestrado 20 20

Doutorado 20 20

Experiência profissional 05 pontos a cada ano 
de atuação

Tempo de serviço como 
docente na Rede Munici-
pal de Educação 

05 pontos a cada ano 
de atuação

Tempo de serviço na 
Gestão em Instituição da 
Rede Municipal 

05 pontos a cada ano 
de atuação

Cursos de formação para 
atuar na Educação a Dis-
tância (2020 a 2022)

01 ponto a cada 10 
horas de curso 50h

Total de pontos acumula-
dos pelo candidato

PUBLICAÇÃO LEGAL


