
DECRETO Nº 019/2022 
 

Autoriza a abertura de Processo Seletivo Simplificado 

para cadastro de reserva e posterior contratação 

temporária conforme necessidade do Município de 

Sulina, e dá outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SULINA, Estado do Paraná, Paulo Horn, no uso de suas 
atribuições legais e de acordo a Lei orgânica do Município e em conformidade com a legislação vigente: 

CONSIDERANDO  que é imperativo a realização de novo processo seletivo visando atender à 
necessidade temporária e excepcional da administração, conforme possibilidade prevista no artigo 37, 
inciso IX da Constituição Federal. 

CONSIDERANDO a necessidade decorrente da recém criação de cargos e o não suprimento dos 
mesmos pelo último Processo Seletivo Simplificado realizado pela municipalidade, a fim de suprir 
demanda temporária, excepcional ou ainda reprimida de programa de projetos de governo municipal. 

CONSIDERANDO atender o disposto no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, os preceitos 
específicos da Lei nº 8.745, de 09.12.93 (DOU de 10.12.93), Decreto nº 15.547 de 12 de março de 2014, 
vem por meio do presente justificar a realização de novo Processo Seletivo Simplificado destinado à 
formação ao Cadastro de Reserva e contratação em caráter temporário para os cargos acima listados. 

CONSIDERANDO a discricionariedade que permite ao poder público uma apreciação subjetiva da 
Administração Pública, de maneira que concede maior abertura para as decisões nos casos concretos, 
podendo o agente público interpretar pela menor solução aplicável ao caso concreto. No caso em tela a 
contratação por Processo Seletivo Simplificado para cadastro de reserva. 

CONSIDERANDO o custo financeiro para a realização de concursos há que se considerar o tempo 
empregado para a finalização, sendo o Processo Seletivo Simplificado mais célere devendo sempre ser 
levado em consideração o prejuízo na questão da prestação do serviço, podendo essa demora prejudicar 
o trabalho ofertado aos munícipes. 

CONSIDERANDO a necessidade de provimento para suprir demandas temporárias de tratamentos 
de saúde, licenças gestação e de saúde temporária, capacitações, programas e projetos temporários e 
específicos, bem como demandas reprimidas que exigem a atuação dos profissionais ora solicitados, nos 
termos das suas atribuições; 

CONSIDERANDO que nessa esteira, o cadastro de reserva é de suma importância para os órgãos 
públicos, e que sua sistemática atende uma expectativa futura, perfeitamente, aos princípios da 
eficiência, da economicidade e da anualidade e controle orçamentário e dos riscos fiscais. 

CONSIDERANDO a necessidade de atender os preceitos constitucionais e administrativos 
instituídos na Carta Maior, vem, por meio da presente justificar a necessidade da realização de Processo 
Seletivo Simplificado com o objetivo de realizar contratação em caráter temporário para os cargos 
elencados. 

D E C R E T A; 

Art. 1º Fica autorizada a abertura de Processo Seletivo Simplificado para a seleção de  Cadastro 
de Reserva para Arquiteto, Assistente Social, Médico Veterinário, Professor de Artes,  Professor de 



Educação Física (Bacharel), Professor de Educação Física (Licenciatura), Professor Letras Inglês,  Psicólogo,  
Técnico de Enfermagem Plantonista temporário, Técnico de informática,  Técnico em Segurança no 
trabalho,  Agente Educacional,  Auxiliar Administrativo,  Auxiliar de Saúde Bucal e Auxiliar de Serviços 
Gerais, para prestarem serviços junto às Secretarias Municipais, por tempo determinado, observadas as 
previsões financeiras e orçamentárias. 

 
Art. 2º O Processo Seletivo Simplificado para o ingresso no serviço público municipal será efetuado sob os 

princípios da legalidade, formalidade, publicidade, igualdade entre os participantes, vinculação ao 
Edital e objetividade de critérios e julgamento. 

Art. 3º As características, denominação e remuneração dos cargos, bem as informações sobre as vagas 
serão especificadas em Edital de Processo Seletivo Simplificado, elaborado sob orientação e 
responsabilidade da Comissão Nomeada.  

Art. 4º Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 15 de março de 2022; 36º da Emancipação e 
34º de Administração. 
 
 

PAULO HORN 
Prefeito   

 
Registre-se e Publique-se 
Em 15 de março de 2022. 
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