




PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO – PR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO  

Av. Alberto Carazzai, 1614 
 

1.1 - O Processo de Seleção Simplificado – PSS, de que trata este Edital, é 

destinado a selecionar profissionais aptos e capacitados para serem contratados 

para atuar nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Municipal – Secretaria 

Municipal, Cozinha Central, Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil - 

visando atender exclusivamente à necessidade de excepcional interesse público, 

suprindo as vagas temporárias quando vierem a surgir no Município de Cornélio 

Procópio, Paraná, nos casos previstos no inciso V, do art. 2º, da Lei nº 665/11 

alterado pela Lei Municipal nº709/11. 

1.2 - A seleção regida pelo presente edital para as vagas temporárias na Secretaria 

Municipal, na Cozinha Central, nas Escolas e Centros Municipais de Educação 

Infantil, compreenderá avaliação por meio de Provas de Títulos em caráter 

classificatório. 

1.3 - Os candidatos que se inscreverem no Processo Seletivo e forem classificados 

e que se declararem aptos e em plenas condições físicas e mentais para assumir o 

cargo para o qual se inscreveu, deverão ser capazes de desempenhar suas 

funções, dentro das exigências do emprego público. 

1.4 - O candidato que não apresentar os requisitos mínimos para seleção, será 

desclassificado. 

 

2 - DO REGIME JURÍDICO 

2.1 - A contratação acontecerá em Regime Especial regido pelo CLT, com 

fundamento no art. 37, inciso IX da Constituição Federal, da Lei nº 665/2011, de 

09/02/2011 alterado pela Lei Municipal nº 709/11. 

 

3 - DAS INSCRIÇÕES 

3.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio eletrônico, no sítio 

da prefeitura, www.cornelioprocopio.pr.gov.br, no período de 16 a 22 de 

agosto de 2021. 

3.2 - No ato da inscrição, o candidato deverá preencher formulário informando seus 

dados pessoais, endereço, e-mail, telefone e cargo pretendido, selecionando 

somente um cargo, declarar e especificar sua deficiência, caso necessário. 

3.3 - A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das 

normas e condições estabelecidas neste edital, em relação às quais não poderá 
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