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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS 

EDITAL DE CONCURSO Nº 010/2014 

REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA 

 
 
    JUAREZ VOTRI, Prefeito Municipal de Vitorino/PR, através da Secretaria Municipal da 

Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, nos termos do Edital de Concurso nº 
001/2014, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue: 

 
1. Tendo em vista que não foram impetrados recursos relativos ao gabarito preliminar divulgado 

em 31/03/2014, fica este ratificado, tornando-se gabarito definitivo. O RESULTADO DA PROVA 

OBJETIVA do Concurso Público, conforme relatório de notas Anexo I deste Edital, divulgado no Painel de 
Publicação da Prefeitura bem como, em caráter meramente informativo, na internet pelos sites 

www.objetivas.com.br e www.prefeituradevitorino.com. 
 

2. RESULTADO DA PROVA DE TÍTULOS: conforme Anexo II deste Edital, divulgado no Painel 
de Publicação da Prefeitura bem como, em caráter meramente informativo, na internet pelos sites 

www.objetivas.com.br e www.prefeituradevitorino.com. 
 

 3. Os candidatos interessados em interpor recursos referentes aos resultados ora divulgados 

poderão fazê-lo nos dias 28, 29 e 30/04/2014, em conformidade com o disposto no Capítulo VIII, do Edital 

de Concurso nº 002/2014, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura, em horário de expediente ou via 

SEDEX, para o endereço da OBJETIVA CONCURSOS LTDA - Rua Casemiro de Abreu, 347 - Bairro Rio 
Branco - CEP 90.420.001 - Porto Alegre/RS. 
 

4. CONVOCA PARA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO: os candidatos aprovados na prova 
objetiva, conforme Anexo III deste Edital, ficam convocados a realizar a Prova de Desempenho Didático, 

no dia 12/05/2014 (segunda), a partir das 8h, no Colégio Municipal José Bonifácio, sito à Rua 
Presidente Kennedy, 1220 – Centro, no Município de Vitorino/PR. 

 
5. O SORTEIO PÚBLICO do tema, da ordem e do horário da Prova de Desempenho Didático de 

cada candidato será realizado no dia 09/05/2014, às 9h, na sede da Prefeitura Municipal, sita à Rua Barão 

de Capanema, 134, no Município de Vitorino/PR. 
5.1. O tema será igual para todos os candidatos, em cada cargo/disciplina. 

5.2. Todos os candidatos deverão estar presentes nesta data e horário para tomar ciência do 

sorteio realizado. O não comparecimento implicará na sua exclusão do certame. 
 

6. DA PROVA DE DESEMPENHO DIDÁTICO: o(a) candidato(a), ao se apresentar para a prova 

de desempenho didático, no local e horário estabelecidos, com antecedência mínima de 1 (uma) hora 
deverá estar munido(a) de comprovante de inscrição (boleto bancário quitado) e um documento oficial de 
identidade, bem como deverá trazer consigo o material necessário para sua prova (PDD), inclusive 
equipamentos que eventualmente deseja utilizar durante a mesma.  

6.1. O candidato deverá entregar, obrigatoriamente, o Plano de Aula em 3 (três) vias, 
devidamente assinadas, à Banca Examinadora, no início de sua aula. 

6.2. Para a Prova de Desempenho Didático, serão disponibilizados os seguintes recursos: data 
show, quadro verde ou branco, giz ou marcador de quadro branco e apagador. Outros equipamentos 
poderão ser utilizados, por conta do candidato.  

6.3. A apresentação terá o tempo máximo de 50 (cinquenta) minutos, sendo que, deste tempo, o 
candidato utilizará 05 (cinco) minutos iniciais na organização dos seus recursos didático-pedagógicos e os 
05 (cinco) minutos finais para entrevista. 

http://www.objetivas.com.br/
http://www.prefeituradevitorino.com/
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7. Os temas/conteúdos para apresentação da Prova de Desempenho Didático constam no Anexo 
IV deste Edital, disponível no Painel de Publicação da Prefeitura bem como, em caráter meramente 

informativo, na internet pelos sites www.objetivas.com.br e www.prefeituradevitorino.com. 
 

8. As notas da Prova de Desempenho Didático serão divulgadas a partir do dia 21/05/2014. 
 

  
 

Prefeitura Municipal de Vitorino, 24 de abril de 2014. 
 

                                 
 

                                                                                                 JUAREZ VOTRI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e publique-se. 
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