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O Município de Antonina/PR, por meio de seu representante legal, considerando a entrada em vigor da Lei nº 17/2022, a qual altera o 
Plano de cargos do Magistério Municipal, faz saber a todos a retificação da Tabela de Cargos, item 1.1.1, do Edital de Abertura das 
Inscrições_Republicado do Concurso Público 001/2020,  a qual passa a constar com a alteração para os cargos de professor, conforme segue:  
 

1.1.1 - Tabela de cargos:  
 

Cargos 
Vagas 

 

(1) 
Escolaridade e/ou outros requisitos exigidos para a posse 

Carga  
Horária 
Semanal 

Vencimento 
Mar/22 

 R$ (2) 

Valor de 
Inscrição 

R$ 

Advogado/Procurador Municipal 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Advogado. 

20h 4.438,00 100,00 

Agente Fiscal Tributário 01+CR Ensino Médio Completo. 40h 2.560,00 50,00 

Arquiteto 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Arquiteto. 

40h 4.438,00 100,00 

Assistente de Administração 03+CR Ensino Médio Completo. 40h 2.310,00 50,00 

Assistente Social 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Assistente Social. 

30h 3.736,00 100,00 

Bioquímico  01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Bioquímico. 

40h 3.736,00 100,00 

Cirurgião Dentista 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Cirurgião Dentista. 

20h 3.736,00 100,00 

Contador 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Contador. 

40h 4.438,00 100,00 

Enfermeiro 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Enfermeiro. 

40h 3.736,00 100,00 

Engenheiro Civil 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Engenheiro Civil. 

40h 4.438,00 100,00 

Fonoaudiólogo 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Fonoaudiólogo. 

30h 3.736,00 100,00 

Médico Clínico Geral 05+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Médico Clínico Geral. 

20h 3.736,00 100,00 

Professor - Educação Infantil e Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental  

02+CR 
Ensino Médio na modalidade Normal (antigo Magistério); 
e/ou Normal Superior; e/ou Licenciatura Plena  

20h 
1.923,00 
(Classe A) 

50,00 

Professor de Educação Física (40h) 01+CR 
Licenciatura Plena na disciplina específica e Registro do 
respectivo órgão de classe. 

40h 3.736,00 100,00 

Professor de Educação Física (20h) 10+CR 
Licenciatura Plena na disciplina específica e Registro do 
respectivo órgão de classe. 

20h 1.923,00 100,00 

Psicólogo 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Psicólogo. 

20h 3.736,00 100,00 

Técnico de Enfermagem 01+CR 
Ensino Médio completo, Curso Técnico em Enfermagem; 
habilitação legal para o exercício da profissão de Técnico em 
Enfermagem. 

40h 2.648,00 50,00 

Técnico em Higiene Dental 01+CR 
Ensino Médio completo e habilitação legal para o exercício 
da profissão de Técnico em Higiene Dental. 

40h 2.157,00 50,00 

Técnico em Radiologia 01+CR 
Ensino Médio completo, Curso Técnico em Radiologia e 
Registro no respectivo Conselho de Classe. 

24h 2.834,00 50,00 

Técnico em Tributos 01+CR Ensino Médio completo e Curso Técnico em Contabilidade. 40h 4.438,00 50,00 

Terapeuta Ocupacional 01+CR 
Ensino Superior completo e habilitação legal para o 
exercício da profissão de Terapeuta Ocupacional. 

30h 4.438,00 100,00 

 

1. Considerando as alterações ora realizadas, o certame qual passa a contar com novo cronograma de execução, conforme abaixo disposto, 
aproveitamento das inscrições já realizadas (desde que pagas), bem como novo período de inscrições (EXCETO para os candidatos com 
inscrições deferidas), conforme consta na ÁREA DO CANDIDATO, restando revogadas todas as disposições em contrário e ratificadas todas as 
etapas já concluídas.  
 

# 1º PERÍODO DE INSCRIÇÕES – ANO DE 2020 

DATA EVENTOS 

07/02 a 26/02/20 Período de Inscrições – Via SITE até 12h do último dia 

07/02 a 26/02/20 Período para solicitar identificação pelo nome social – Via SITE até 12h do último dia 

07/02 a 26/02/20 Período para anexar documentos para reserva de vagas (PcD – Pessoa com deficiência), atendimento especial e condição de 
jurado – Via SITE até 12h do último dia 

26/02/20 
Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema bancário até essa 
data) 

11/03/20 Divulgação da homologação das inscrições  

12,13 e 16/03/20 Período para interposição de recursos das inscrições  

17/03/2020 Suspensão do certame 
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# NOVO PERÍODO DE INSCRIÇÕES – ANO DE 2022 

11/04/22 Retomada do certame – republicação do edital de abertura das inscrições 

12/04 a 11/05/22 
Período para solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h (meio-
dia) do último dia 

12/04 a 11/05/22 Período para solicitação de inscrição – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h (meio-dia) do último dia 

12/04 a 11/05/22 Período para solicitar identificação pelo nome social – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h do último dia 

12/04 a 11/05/22 Período para anexar documentos para reserva de vagas (PcD – Pessoa com deficiência), atendimento especial e condição de 
jurado – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h do último dia 

12/05/22 
Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema bancário até 
23h59min desta data) 

24/05/22 Retificação do Edital de Abertura das Inscrições 

25/05 a 23/06/22 
Novo período para solicitação de cancelamento e devolução da taxa de inscrição – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h 
(meio-dia) do último dia 

25/05 a 23/06/22 Novo período para solicitação de inscrição – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h (meio-dia) do último dia 

25/05 a 23/06/22 Novo período para solicitar identificação pelo nome social – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h do último dia 

25/05 a 23/06/22 Novo período para anexar documentos para reserva de vagas (PcD – Pessoa com deficiência), atendimento especial e condição 
de jurado – Via SITE, a partir das 12h do 1º dia até 12h do último dia 

23/06/22 Último dia para efetuar o pagamento do boleto bancário (o pagamento deve ser processado pelo sistema bancário até 
23h59min desta data) 

05/07/22 Homologação preliminar das inscrições e período de recursos 

06 A 08/07/22 
Período para interposição de recursos contra a homologação preliminar das inscrições – Via SITE, a partir das 00h01min do 
primeiro dia até 23h59min do último dia 

14/07/22 Homologação definitiva das inscrições, convocação para a prova objetiva (data(s) local, horário) e demais disposições 

24/07/22 Aplicação da prova objetiva (EXCETO PROFESSORES) 

31/07/22 Aplicação da prova objetiva (SOMENTE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E  (1) PROFESSORES) 

01/08/22 Divulgação do gabarito preliminar (a partir das 14h)  

02 a 04/08/22 
Período para interposição de recursos contra o gabarito preliminar e vista de prova padrão – Via SITE, a partir das 00h01min do 
primeiro dia até 23h59min do último dia 

16/08/22 Divulgação do gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva 

17 A 19/08/22 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva – Via SITE, a partir das 00h01min do 
primeiro dia até 23h59min do último dia 

25/08/22 Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para a prova de títulos  

26 a 30/08/22 Período para apresentação de títulos  

13/09/22 Resultado preliminar da prova de títulos 

14 a 16/09/22 
Período para interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova de títulos – Via SITE, a partir das 00h01min do 
primeiro dia até 23h59min do último dia 

30/09/22 Resultado definitivo da prova de títulos 

A definir Realização do ato público de sorteio de desempate (se necessário) 

14/10/22 Classificação e homologação final 

OBS.: # É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o cronograma e as publicações oficiais referentes ao andamento deste certame, nos 
meios definidos nas Disposições Preliminares deste edital.   

 

(1) ALTERADO PELO EDITAL 003/2022, de 05/07/2022 

 
2. Da solicitação de cancelamento da inscrição e devolução do valor da taxa: Os candidatos com inscrição homologada (CONFORME ÁREA DO 
CANDIDATO), que NÃO tiverem interesse em continuar participando do certame, DEVERÃO acessar a área do candidato, no site  
www.objetivas.com.br, clicar na opção “mais informações" e, na situação da inscrição, clicar em "devolução da taxa de inscrição", preenchendo 
ali todas as informações necessárias (banco, tipo de conta (corrente ou poupança), agência com dígito, conta com dígito, titular da conta, CPF do 
titular da conta, etc.), durante o período estabelecido no novo cronograma de execução, especificamente.  
 
2.1. Após o término do período determinado no item 2, a Objetiva Concursos encaminhará a lista de solicitações para o ente público, para que 
este, que é quem detém os valores referentes ao pagamento das taxas de inscrição do certame, efetue o depósito do valor referente à taxa de 
inscrição.  
 
2.2. O valor referente à taxa de inscrição será depositado pelo ente público dentro de prazo razoável, diretamente na conta bancária informada 
pelo candidato quando da solicitação, de forma que é imperativo que o candidato preencha corretamente suas informações ao solicitar o 
cancelamento e a devolução, sob pena de não receber o valor. Se certificar de que preencheu corretamente os dados e/ou campos antes de 
enviar a solicitação é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
2.3. O Município de Antonina/PR e a empresa Objetiva Concursos não se responsabilizam por erros de preenchimento de dados ou campos, por 
solicitações não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, tampouco, quando for utilizada conta de terceiros, pela entrega do 
valor ao candidato, o que é de total responsabilidade do terceiro. 
 
2.4. Cumpre salientar que, encerrado o período para solicitação de cancelamento e devolução da taxa, a inscrição cujo candidato tiver solicitado 
cancelamento, especificamente, restará eliminada do certame, de forma que o candidato não poderá prosseguir no certame. Desta forma, 

https://www.objetivas.com.br/home
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orientamos aos candidatos para que só solicitem o cancelamento da inscrição e a devolução do valor da taxa caso tiverem certeza de que 
realmente NÃO querem mais participar do certame.  

 
2.5. A ausência de solicitação de cancelamento da inscrição e devolução da taxa respectiva por parte do candidato implica aceitação tácita da 
alteração ora trazida, descabendo quaisquer alegações de desconhecimento e/ou discordância do regramento em tela. 
 
3. Acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de Abertura das Inscrições - Republicado, é de responsabilidade exclusiva do 
candidato. 

  
 Antonina/PR, 24 de abril de 2022. 
  
  
  
 José Paulo Vieira Azim, 

Prefeito Municipal. 
Registre-se e publique-se.  

 
 

       
 
 
 

 
 


