
 

 

D E C R E T O    N º  9 4 3 

 

Determina e regulamenta a realização de Teste Seletivo para a 

contratação de pessoal por prazo determinado. 

 

  O Prefeito Municipal de Renascença, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e 

atendendo o disposto no artigo 3º da Lei Municipal nº 574 de 28.12.93, Lei Municipal nº 608 de 31.12.94 e 

Lei nº 11350/2006 de 05 de outubro de 2006. 

 

 

R E S O L V E: 

 

  Art. 1º - Fica determinada a realização de Teste Seletivo, para a contratação de pessoal por 

prazo determinado, para atender necessidades de excepcional interesse e suprir vagas temporárias no 

Departamento de Educação, Cultura e Esporte e Departamento de Ação Social: 

 

- Agente Comunitário de Saúde..................................................................................17 vagas 

 

  § 1º - O salário básico inicial válido para o mês de março de 2007, será de R$-400,00 (quatrocentos 

reais) mensais. 

 

§ 2º - Os salários serão reajustados a mesma data e nos mesmos índices utilizados para os 

funcionários do quadro próprio permanente. 

 

§ 3º - O Teste Seletivo terá validade 31 de dezembro de 2.008. 

 

Art. 2º - Os contratos de trabalho, firmados a partir do Teste Seletivo de que trata este 

Decreto, terão vigência por um ano a partir da assinatura do contrato de Trabalho, podendo ser renovável por 

igual período a critério do Município Renascença, Estado do Paraná. 

 

Art. 3º - O Edital do Teste Seletivo indicará o prazo de vigência  dos contratos, atendidas as 

justificativas e a solicitação do Diretor do Departamento. 

 

§ Único – Após as contratações iniciais, só serão admitidas novas contratações, 

contemplando candidatos aprovados e habilitados às vagas descritas no artigo 1º deste Decreto, nas seguintes 

situações: 

a) Preencher vaga remanescente; 

 

b) Preencher vaga aberta pelo afastamento de cargo ocupado (rescisão de 

contrato, licença, etc); e 

c) Solicitação formal do Diretor do Departamento, pedindo a contratação e 

justificando a necessidade. 

 

Art. 4º - O prazo de inscrição, os documentos necessários para inscrição e 

contratação, as datas de realização das provas, a habilitação mínima exigida, a nota mínima exigida para 

aprovação, os critérios para desempate e classificação, constarão no Edital de Teste Seletivo. 

 

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA, em 05 de janeiro 

de 2007. 

 

 

 

                                            GERALDO GIACOMINI 
                                                                  Prefeito Municipal 


