PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
Estado do Paraná
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº. 103/2016 – DDH/SMRH

A Secretária Municipal de Recursos Humanos torna público, para conhecimento dos
interessados, em conformidade aos itens 5 e 6 do Edital nº 041/2016 – DDH/SMRH, de abertura do
Concurso Público para os cargos de Técnico de Gestão Pública na Função Assistência de Gestão –
TGPA01, Técnico Orientador Social na Função Assistência Técnica em Orientação Social – TOSU01 e
Agente de Combate às Endemias na Função Serviço de Combate às Endemias – ACEU01, a
convocação dos candidatos inscritos nas reservas de vagas para as devidas comprovações.

1.

DA RESERVA DE VAGA À PESSOA COM DEFICIENCIA

1.1

Em conformidade às disposições constantes do item 5 do Edital n° 041/2016 – DDH/SMRH, os
candidatos aprovados relacionados no Anexo I deste Edital, estão convocados para enviar
nos dias 23 a 27 de maio de 2016 o laudo médico para a Diretoria de
Desenvolvimento Humano / Secretaria Municipal de Recursos Humanos - Concurso
Público - Avenida Duque de Caxias, nº 635 – 2º Piso, Londrina – Paraná - CEP
86.015-901.

1.2

O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com
expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença–CID.
Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses
anteriores à data da realização da inscrição.

1.3

Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão
fornecidas cópias desse laudo.

1.4

O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será
considerado não deficiente, perdendo o direito à reserva de vaga para Pessoa com Deficiência
e passando à ampla concorrência. Nestes casos, o candidato não poderá interpor recurso em
favor de sua situação.

2.

DA RESERVAS DE VAGAS AOS CANDIDATOS AFRO-BRASILEIROS

2.1

Em conformidade às disposições constantes do item 6 do Edital n° 041/2016 – DDH/SMRH, os
candidatos aprovados relacionados no Anexo II deste Edital, estão convocados para
entrevista de confirmação da autodeclararão perante a Comissão de Acompanhamento do
Ingresso de Afro-brasileiros, designada por Decreto Municipal, que emitira parecer conclusivo
favorável ou não a declaração do candidato.

2.2

Os candidatos aprovados deverão comparecer nos dias 24 e 25 de maio de 2016,
conforme agenda definida no Anexo II deste Edital, no Auditório da CAAPSML, Avenida
Duque de Caxias, nº 333, Londrina - Paraná, para a convalidação da autodeclaração.

2.3

A Avaliação consistirá em dinâmica coletiva e/ou individual, com possibilidade de palestras a
serem ministradas pela Comissão de Acompanhamento do Ingresso de Afro-brasileiros,
Prefeitura Municipal de Londrina ou Entidades comprometidas com a causa afro-brasileira.

2.4

No ato da Avaliação, cada candidato será identificado com crachá contendo seu nome, bem
como será submetido a registro fotográfico, cujo material integrará sua ficha funcional, em
caso nomeação. Neste ato também, o candidato firmará a auto-declaração, de forma
expressa, de que se identifica como de cor preta ou parda e que possui concomitantemente
fenótipos que o caracterize como pertencente ao grupo étnico-racial negro;
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2.5

Conforme Art. 11 da Lei Municipal nº 11.952/13, detectada a falsidade da declaração a que se
refere o subitem 6.1 deste Edital, sujeitar-se-á o infrator às penalidades previstas na Lei,
sendo passível de anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí
decorrentes.

2.6

Não convalidada a condição de afro-brasileiro do candidato submetido à Comissão de
Acompanhamento do Ingresso de Afro-brasileiros, nas condições deste edital, o candidato
será excluído da concorrência na condição de afro-brasileiro, passando à ampla concorrência.

Londrina, 20 de maio de 2016.

Kátia Regina Mathias Marcos Gomes
Secretária Municipal de Recursos Humanos
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Luciana Aparecida Zanella Gusmão
Diretora de Desenvolvimento Humano

