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Protocolo n° 13.337.947-9 

 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

 
 

PREÂMBULO 

O ESTADO DO PARANÁ e a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SESP 

através da Comissão Especial de Licitações, designado pela Resolução 151/2015, torna 

público que promoverá licitação na modalidade “CONCORRÊNCIA PÚBLICA”, do tipo 

técnica e preço, visando à “contratação de entidade para a realização de concurso 

público para atender as necessidades da Polícia Científica do Estado do Paraná”, 

conforme descritivo técnico constante no Anexo I deste Edital. 

A presente licitação realizar-se-á com fundamento na Constituição do Estado do 

Paraná, art. 27, inciso XXI, e será processada e julgada de acordo com as normas 

contidas neste EDITAL, das Leis Estaduais n° 15.608/07 e 18.008/14, da Lei 

Complementar n° 123/06, suas alterações e, subsidiariamente, da Lei Federal n.º 

8.666/93, que dele fazem parte integrante independentemente de transcrição. 

Para perfeita compreensão das normas contidas no presente edital, a sua leitura e 

interpretação deverá ser acompanhada do conhecimento da legislação citada no 

preâmbulo e ao longo do texto editalício. 

 

Integram este Edital, além das condições especificas os seguintes documentos: 

Anexo I – Especificações dos itens e quantidades; 

Anexo II – Modelo de Proposta de Preço; 

Anexo III – Distribuição de cargos e vagas; 

Anexo IV – Declaração de Não Utilização de Mão de Obra de Menor; 

Anexo V – Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; 

Anexo VI – Declaração  Enquadramento Fiscal; 

Anexo VII – Declaração que cumpre plenamento os requisitos exigigidos no edital e 

habilitação 

Anexo VIII – Modelo Termo de Renúncia  
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Anexo IX– Minuta do Contrato 

Anexo X – Pontuação para avaliação da proposta técnica 

Anexo XI – Conteúdo Programatico 

ANEXO XII – Modelo de Declaração de inexistência de nepotismo 

 

1. Da Sessão Pública 

1.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, a ser realizada de 

acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, no dia 

16/08/16, às 09:30 horas, (horário de Brasília) na sala de Licitações, sito à Rua 

Deputado Mário de Barros, 1290, Centro Civico, Curiitba/Pr. 

1.2. Os trabalhaos serão conduzidos pela comissão especial de licitação, designada 

na Resolução nº 151/2015, publicada no DOE Executivo edição nº 9470, de 

12/06/2015, a quem imcumbirá as atribuições e competências arroladas no 

artigo 30 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

1.3. Ocorrendo a decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça 

a realização da licitação na data marcada, todas as datas e horários constantes 

deste Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil 

subsequente ao ora fixado, mantendo-se os mesmos horários. 

1.4. Será comunicado, por escrito, às empresas que acessarem o Edital no Portal 

www.comprasparana.pr.gov.br, e divulgado aos demais, pelos mesmos meios 

de divulgação inicial, qualquer alteração que venha a ocorrer nele ou em seus 

Anexos. 

 

2. Do Objeto 

2.1. O objeto da presente licitação é a contratação de entidade para a realização de 

concurso para atender as necessidades da Polícia Científica do Estado do 

Paraná em conformidade com o Anexo I deste Edital. 

2.2. O valor máximo admissível para pagamento do objeto do presente processo 

licitatório , segundo as faixas de inscritos para os cargos de nível médio e de 
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nível superior, são os constantes, respectivamente, nos quadros 01 e 02 a 

seguir: 

 

No de inscrições 
efetivas 

nível médio (NM) 

Valor máximo admissível em 
R$ 

NM ≤ 2.500 495.471,70 

NM = 5.000 668.805,03 

NM = 7.500 841.406,93 

NM = 10.000 1.016.305,03 

NM = 12.500 1.173.805,03 
Quadro 01: Preço por faixas de quantidade de inscritos efetivos cargos de nível médio (inscrição 

efetiva correponde aos pagantes e isentos). 

 

No de inscrições 
efetivas 

nível superior (NS) 

Valor máximo admissível em 
R$ 

NS ≤ 2.000 707.913,87 

NS = 4.000 892.580,54 

NS = 6.000 1.076.580,54 

NS = 8.000 1.263.247,21 

NS =10.000 1.432.580,54 
Quadro 02: Preço por faixas de quantidade de inscritos efetivos cargos de nível superior 

(inscrição efetiva correponde aos pagantes e isentos). 

 
2.3. As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas pela Dotação 

Orçamentária 3914.06183134.079 Ações da Polícia Científica, elemento de 

despsesa 3390.3948 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, fonte 

113. 

 

3. Do Credenciamento 

3.1. Para cada empresa que participar da presente licitação, será permitido apenas 

01 (um) representante legal, o qual deverá se apresentar para 

credenciamento junto ao Presidente da Comissão, devidamente munido dos 

documentos indicados no item 3.2, devendo, ainda, no ato da entrega dos 
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envelopes à Comissão Especial de Licitação, identificar-se exibindo a Carteira 

de Identidade ou outro documento equivalente. 

3.2. Para credenciamento do representante legal é necessário: 

3.2.1. Habilitação do representante, mediante intrumento público de procuração ou 

instrumento particular com firma reconhecida, com poderes para praticar os 

atos pertinentes ao certame, no qual se declare, expressamente, ter poderes 

para a outorga. 

3.2.2. Caso seja sócio ou titular da empresa, apresentar documentos que comprovem 

sua capacidade de representá-la, com poderes para praticar todos os atos do 

certame. 

3.3. Os documentos de credenciamento poderão ser apresentados em original, ou 

cópia autenticada por Tabelião de Notas, ou por publicação em órgão da 

imprensa oficial, ou cópia não autenticada, desde que seja exibido o original, 

para autenticação pelo Presidente ou integrandes da Comissão. As empresas 

estrangeiras deverão apresentar documentos equivalentes, devidamente 

autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor 

juramentado. 

 

4. Da participação na licitação 

4.1. Poderão participar da presente licitação empresas que estejam regularmente 

estabelecidas no País, cujo objeto social seja pertinente ao objeto licitado 

por este Edital, que satisfaçam integralmente às exigências nele 

estabelecidas, sob pena de inabilitação. 

4.2. As empresas interessadas em participar deste certame, preferencialmente, 

deverão estar inscritas no Cadastro de Licitantes do Estado (CLE), a qual 

poderá ser realizada no portal de compras do Estado 

(www.comprasparana.pr.gov.br), cujo prazo máximo para emissão do 

certificado de cadastro, nos termos do Decreto Estadual nº 9.762/2013, é de 

5 (cinco) dias úteis a contar da data da efetiva entrega dos documentos no 

Protocolo do DEAM/SEAP. 
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4.2.1. A licitante arrematante da licitação obrigatoriamente deverá 

estar com o Cadastro de Licitante do Estado (CLE) em plena 

validade, para a homologação do certame e futuro contrato. 

4.3. Não será admitida a participação de interessados que se encontrem sob as 

seguintes condições: 

4.3.1. Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária 

para participação em licitação, imposta pela Administração 

Pública, no âmbito estadual, conforme o disposto na Lei 

Estadual n° 15.608/2007. 

4.3.2. Que tenham sido declarados inidôneos por qualquer órgão da 

Administração Pública, direta ou indireta, na forma descrita na 

Lei Estadual n° 15.608/2007. 

4.3.3. Que estejam em dissolução, liquidação, processo de falência ou 

recuperação judicial, da Lei n.º 11.101/05. 

4.3.4. Que mantenham sociedade ou participação com servidor(es) ou 

dirigente(s) ligado(s) a qualquer um dos órgãos envolvidos no 

processo em análise; 

4.3.5. Considera-se participação indireta a existência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista. 

4.3.6. Que estejam constituídos sob forma de consórcio e cooperativa. 

4.3.7. Que seja cônjuge, companheiro ou parente em, linha reta, 

colateral ou por afinidade até o terceiro grau com servidores 

públicos, conforme explicita o Decreto 23/2015 (Anexo XII). 

4.4. Em havendo cisão, incorporação ou fusão da futura empresa contratada, a 

aceitação de qualquer uma destas operações, como pressuposto para a 

continuidade do contrato, ficará condicionada à análise, por esta 

administração contratante, do procedimento realizado e da documentação 

da nova empresa, considerando todas as normas aqui estabelecidas como 

parâmetros de aceitação, tendo em vista a eliminação dos riscos de 

insucesso na execução do objeto contratado. 
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4.4.1. Para averiguação do disposto no item acima, a empresa 

resultante de qualquer das operações comerciais ali descritas 

fica obrigada a apresentar, imediatamente, a documentação 

comprobatória de sua nova formatação jurídica. 

4.5. É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica, a representação, na presente 

licitação, de mais de uma empresa. 

4.6. As licitantes deverão ter pleno conhecimento dos termos deste Edital e seus 

anexos, devendo verificar as condições atuais sem poder invocar qualquer 

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da 

proposta, ou do integral cumprimento do contrato, não sendo aceitas 

reivindicações posteriores sob quaisquer alegações. 

4.7. Serão responsabilizadas, as empresas que, impedidas de participar, 

apresentem propostas, independentemente de seu recebimento pela Comissão 

Especial. 

 

5. Da impugnação ao ato convocatório 

5.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o 

ato convocatório da presente licitação, protocolando o pedido até 05 (cinco) 

dias úteis ou, se interessado, até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

o recebimento das propostas, em campo próprio no sitio 

www.comprasparana.pr.gov.br, cabendo à Comissão Especial de Licitação 

decidir sobre a petição no menor prazo possível. 

5.1.1. As razões da impugnação deverá ser protocolada no Setor de 

Protocolo da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Adminsitração 

Penitenciária, sito, à Rua Deputado Mário de Barros, 1.290, Curitiba, PR. 

5.2. A impugnação de que trata o item acima, deverá ser apresentada de 

conformidade com o artigo 72 da Lei Estadual nº 15.608/2007 e, artigo 41, §§ 1º 

e 2º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

5.3. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 
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alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

6. Dos envelopes 

6.1. Cada licitante deverá apresentar à Comissão Especial de Licitação, até a data, 

horário e local estabelecidos neste Edital, três conjuntos de documentos, quais 

sejam: “PROPOSTA TÉCNICA”, “PROPOSTA DE PREÇOS” e 

“DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO”. 

6.2. A “Proposta Técnica” e a “Proposta de Preço” deverão ser originais e assinadas 

por representante legal da empresa. 

6.3. Os documentos de habilitação devem ser originais ou cópias autenticadas por 

Tabelião de Notas, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópias 

não autenticadas, desde que sejam exibidos os originais, para autenticação 

pela Comissão Especial de Licitação. Havendo alguma dúvida por parte da 

Comissão Especial de Licitação, esta receberá condicionalmente o documento 

e, se julgar necessário, diligenciará no sentido de comprovar a sua 

autenticidade e veracidade. 

6.4. Somente serão aceitos documentos que sejam legíveis e apresentem 

condições de análise por parte da Comissão Especial de Licitação. 

6.5. Os documentos deverão ser do domicílio ou sede do licitante e devem estar 

dentro de seus prazos de validade, ficando estabelecido que os documentos 

que não mencionem prazo algum serão considerados válidos por 90 (noventa) 

dias da data da sua emissão, salvo disposição contrária de lei. 

6.6. Os conjuntos de documentos relativos à “Proposta Técnica”, “Proposta de 

Preços” e “Documentos de Habilitação” deverão ser entregues separadamente, 

em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome do 

órgão destinatário, identificação da licitação, nome da licitante e, 

respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta Técnica", "Proposta de 

Preços", "Documentos de Habilitação") na forma dos incisos I, II e III a seguir: 

I - Envelope contendo os documentos relativos à “Proposta técnica”: 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 
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ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA TÉCNICA 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º ____/____ 
DIA E HORA:___/___/___ às ___:___ 
CNPJ: ____________/____-__ 
EMPRESA:____________________ 

 

II - Envelope contendo os documentos relativos à “Proposta de Preços”: 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 
ENVELOPE N.º 02 – PROPOSTA DE PREÇOS 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º ____/____ 
DIA E HORA:___/___/___ às ___:___ 
CNPJ: ____________/____-__ 
EMPRESA:____________________ 

 

III - Envelope contendo os “Documentos de Habilitação”: 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES 
ENVELOPE N.º 03 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º ____/____ 
DIA E HORA:___/___/___ às ___:___ 
CNPJ: ____________/____-__ 
EMPRESA:____________________ 

 

6.7. Os envelopes encaminhados por via postal deverão chegar às mãos da 

Comissão Especial de Licitação, por responsabilidade exclusiva da licitante, 

até a data e horário estabelecidos no preâmbulo deste Edital. 

6.8. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fac símile, fitas, 

discos magnéticos ou filmes, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos 

ou catálogos penas como forma de ilustração da “Proposta de Preços”. 

6.9. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de “Proposta Técnica”, 

“Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação” fora do prazo, ou além do 

horário, estabelecido neste Edital. 
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6.10. Caso seja acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada 

nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a 

alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

7. Da sintese operacional e do recebimento e abertura dos envelopes 

a. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes 

das licitantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que queiram 

presenciar a sessão pública, a Comissão Especial de Licitação receberá os 

envelopes contendo as “Propostas Técnicas”, “Propostas de Preços” e 

“Documentos de Habilitação”, registrando em ata a presença dos participantes. 

b. Declarada a abertura da sessão, e o encerramento do credenciamento dos 

participantes, em nenhuma hipótese serão admitidos novos licitantes. 

c. Após a entrega dos envelopes, não caberá desistência, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de Licitação. 

d. Serão abertos inicialmente os envelopes contendo a “Proposta Técnica” de 

todos os participantes. Posteriormente, serão ordenados por pontuação do 

primeiro colocado até o último. Em seguida, serão aberto os envelopes da 

“Proposta de Preço”, e por fim os envelopes “Documentos de Habilitação” dos 

três melhores classificados. Todos os documentos serão visitados e conferidos 

pela Comissão Especial de Licitação e, deixados a disposição para que os 

representantes credenciados das licitantes possam conferir e rubricar. 

e. A Comissão Especial de Licitação poderá interromper, temporariamente, a 

sessão pública para realizar diligência ou tomar providência administrativa que 

vise o bom andamento dos trabalhos. 

 

7.1. Da Proposta Técnica (Envelope nº 01) 

7.1.1. Serão abertos os envelopes contendo as propostas técnicas e feita a avaliação 

e a classificação dessas propostas de acordo com os critérios do objeto licitado, 

conforme anexo X; 
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7.1.1.1. Será feita a avaliação e a valoração das propostas de preços, de 

acordo com critérios objetivos preestabelecidos no instrumento 

convocatório; 

7.1.1.2. A classificação dos proponentes far-se-á de acordo com a média 

ponderada das valorações das propostas técnicas e de preço, de 

acordo com os pesos preestabelecidos no instrumento convocatório. 

7.1.2. Os envelopes contendo as “propostas de preços” e os “documentos de 

habilitação” serão devolvidos intactos aos licitantes que não satisfazerem as 

condições estabelecidas para a proposta técnica, devidamente, consignado em 

ata. 

 

7.2. Do Julgamento da Proposta de Preços (Envelope nº 02) 

7.2.1. O envelope nº 02 deverá conter a Proposta de Preços, em conformidade com 

as especificações e documentos indicados no Anexo I do Edital. 

7.2.2. A “Proposta de Preços” deverá ser apresentada em via original, datilografada 

ou impressa por qualquer processo eletrônico, em língua Portuguesa - 

Brasileira, de forma clara, estando todas as folhas em papel timbrado da 

licitante ou identificadas com o carimbo padronizado do CNPJ/MF, sem 

ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devendo suas folhas 

serem numeradas e rubricadas, e a última folha datada e assinada pelo 

representante legal da empresa devidamente identificado. No caso da proposta 

assinada por mandatário, será necessário constar na procuração a outorga 

para esse fim. 

7.2.3. Havendo discordância entre os preços unitários e os totais, ou entre os valores 

expressos em algarismos e por extenso, será considerado sempre o menor 

valor. 

7.2.4. Será desclassificada a proposta que apresentar valores propostos acima dos 

valores máximos admissíveis constantes nos quadros 01 e 02 do item 2.2 do 

presente edital 
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7.2.5. Os preços propostos deverão ser finais e irreajustáveis, sendo de exclusiva 

responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.2.6. A Proposta de Preços deverá ter o prazo de validade de 90 (noventa) dias. 

7.2.7. A Proposta de Preços deverá indicar o nome da licitante, endereço completo, 

telefone e fax, email e número do CNPJ/MF, ou equivalente no caso de 

empresa estrangeira. 

7.2.8. A classificação final dos proponentes far-se-á de acordo com a média 

ponderada (MP) da valoração da Proposta Técnica com peso 6 (já detalhada)  

e da Proposta de Preços com peso 4 (cujo valor será expresso em percentual 

de desconto em relação ao preço máximo admissível – detalhamento no edital 

de licitação), de acordo com a seguinte expressão:  

MP = {[(NT x 6) + (PP x 4)]/10}; 

7.2.9. Será considerada vencedora a empresa que obtiver a maior média ponderada, 

classificando-se, as demais, na ordem decrescente; 

 

7.3. Dos Documentos de Habilitação (Envelope nº 03) 

7.3.1. O envelope nº 3 "Documentos de Habilitação" deverá conter os documentos 

abaixo descritos: 

7.3.1.1. Aos licitantes que apresentarem o Certificado do Cadastro de 

Fornecedores do Estado (CLE) REGULAR, é facultada a 

apresentação dos documentos elencados nos itens 7.3.1.2 

(Habilitação Jurídica) e 7.3.2 (Regularidade Fiscal) exceto 7.3.2.f  

7.3.1.2. Habilitação jurídica: 

7.3.1.3. O Ato Constitutivo do registro comercial, no caso de empresário 

individual a declaração de empresário e anotação de alteração, 

atualizada, no caso de sociedade por ações, a Ata de Assembleia 

Geral da constituição ou Ata de Assembleia Geral com a eleição da 

diretoria atual, devidamente publicada, no caso de sociedade limitada, 

apresentar o contrato social registrado, e suas alterações, se houver, 
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com todos os dados e informações atuais, constando a eleição de seu 

quadro societário e administradores, e as suas responsabilidades 

legais.  

7.3.2. Regularidade Fiscal: 

a. CNPJ ativo (passível de comprovação por meio eletrônico); 

b. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se 

houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo 

de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c. Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante; 

d. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de 

Garantia por tempo de serviço (FGTS), demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; 

e. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

f. Certidão Negativa de Débitos expedida pela Secretaria de Estado da 

Fazenda do Estado do Paraná, quando a empresa licitante for sediada em 

outro Estado da Federação. 

7.3.3. Qualificação econômico-financeira: 

7.3.3.1. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício 

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa;  

7.3.3.2. Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica; 

7.3.3.3. Apresentar Capital Social ou Patrimônio Líquido equivalente a, no 

mínimo, 10% do valor estimado do lote arrematado na data da 

apresentação do descritivo da proposta. 
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7.3.4. Demais documentos exigidos: 

7.3.4.1. Declaração de inexistência de fato impeditivo à habilitação, de que 

não está declarado inidôneo e nem está suspenso de participar de 

licitações por qualquer órgão da Administração Pública (Anexo III);  

7.3.4.2. Nos termos da Lei Complementar n°. 123/06, Artigo 44, as empresas 

que se beneficiem da condição de ME ou EPP, devem apresentar a 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA ORIGINAL da Junta Comercial da UF da 

sede da licitante, atualizada;  

7.3.4.3. Declaração de não utilização de mão de obra de menores (Anexo V). 

7.3.4.4. Declaração de inexistência de nepotismo (Anexo XII). 
  

8. Dos Recursos Administrativos 

8.1. A licitante que tiver interesse poderá interpor recurso, por escrito, nos termos 

dos artigos 94, da Lei Estadual nº 15.608/07, e 109, da Lei Federal nº 8.666/93. 

8.2. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

8.3. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 

Comissão Especial de Licitação declarará a licitante vencedora e encaminhará 

o processo para adjudicação e homologação por parte da autoridade 

competente. 

8.4. Dos atos da Administração caberá: 

8.4.1. Recurso, dirigido à autoridade competente, por intermédio da Comissão 

Especial de Licitação, interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar 

da intimação do ato, a ser protocolizado no endereço referido no preâmbulo 

deste Edital, nos casos de: 

8.4.1.1. Habilitação ou inabilitação do licitante; 

8.4.1.2. Julgamento das propostas; 

8.4.1.3. Anulação ou revogação da licitação; 
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8.4.1.4. Rescisão do contrato, a que se refere o inciso I, do artigo 130, da Lei 

Estadual nº 15.608/2007, e/ou inciso I, do artigo 79, da Lei Federal nº 

8.666/1993; 

8.4.1.5. Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de 

multa; 

8.4.2. Pedido de reconsideração da declaração de inidoneidade, feita pela 

autoridade competente no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

8.5. Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão 

relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso 

hierárquico. 

8.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado 

àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 

(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de 

responsabilidade. 

8.7. Interposto, o recurso será comunicado às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

8.8. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

9. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

9.1. Verificada a aceitabilidade da proposta de menor preço, a regularidade e a 

habilitação do licitante vencedor e decidido os recursos, o Presidente da 

Comissão Especial de Licitações adjudicará e encaminhará o procedimento 

licitatório à autoridade competente para homologação. 

9.2. A adjudicação do lote com recurso interposto só poderá ser realizada pela 

Autoridade Competente 
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10. DO CONTRATO 

10.1. Farão parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pela 

licitante vencedora que tenham servido de base à presente licitação, bem como 

as condições estabelecidas neste Edital e Anexos. 

10.2. O contrato poderá ser rescindido pela autoridade competente pelos motivos 

previstos nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993, bem como nos artigos 128 a 

130 da Lei Estadual nº 15.608/2007. 

10.3. A rescisão do contrato poderá ser efetuada conforme determina o artigo 131 da 

Lei Estadual nº 15.608/2007, bem como, o artigo 79 e acarretar as 

consequências previstas no artigo 80, ambos da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. O licitante vencedor deverá assinar o contrato, conforme minuta constante do 

Anexo IX, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data de sua 

convocação sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das 

demais penalidades previstas nos artigos 150 e seguintes da Lei n.º 15.608/07, 

após convocação. 

11.2. Assumir a responsabilidade e o ônus pelo recolhimento de todos os impostos, 

taxas, tarifas, contribuições, emolumentos federais, estaduais ou municipais, 

seguro de acidente de trabalho, que incidam ou venham a incidir sobre os 

objetos deste Edital e apresentar os respectivos comprovantes, quando 

solicitados pela CONTRATANTE. 

11.3. A licitante convocada a substituir o primeiro classificado poderá proceder a 

assinatura do contrato nas mesmas condições propostas pela primeira. 

11.4. Farão parte integrante do contrato independentemente de transcrição, as 

instruções contidas neste Edital, os documentos nele referenciados, além 

daqueles apresentados pela licitante vencedora. 

11.5. Fica vedada a transferência a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo 

parcialmente, das obrigações contraídas pela contratada perante o presente 

contrato. 
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11.6. Considerar que a ação da fiscalização do Contratante não exonera a 

Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

11.7. Retirar a nota de empenho em até 05 (cinco) dias úteis após ser notificado pelo 

órgão contratante, sob pena de decadência. 

11.8. Assumir a responsabilidade integral, solidária e ilimitada pela vinculação 

trabalhista, exclusiva dos seus empregados, quando da entrega do objeto deste 

Edital, bem como, assumir plena responsabilidade pelos acidentes de trabalho 

que venham a sofrer seu pessoal. 

11.9. A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização da CONTRATANTE, não 

eximirá a CONTRATADA de total responsabilidade quanto ao objeto desta 

licitação. 

11.10. Manter a empresa em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital, durante 

a execução do contrato. 

11.11. Responsabilizar-se integralmente pela prestação do serviço, nos termos da 

legislação vigente. 

11.12. Informar à Administração sobre as ocorrências de fatos que possam interferir, 

direta ou indiretamente, na regularidade do contrato firmado. 

11.13. Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para a 

efetiva realização do objeto desta licitação. 

11.14. A contratada é reponsável pelo sigilo e segurança das provas, avaliações e 

informações sigilosas relativas ao certame. 

11.15. Responder por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento da 

obrigação contratual. 

12. Da execução e fiscalização do contrato 

12.1. A execução do Contrato será acompanhada, controlada e fiscalizada pelos 

agentes públicos designados pela Contratante, devendo a Contratada prestar 

todas as informações que forem solicitadas quanto ao objeto do contrato. 
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12.2. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui e nem 

reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por 

quaisquer irregularidades.  

12.3. A fiscalização do contrato se dará pelo canal técnico e não pelo canal hierárquico da 

Instituição; 

12.4. A gestão dos contratos será exercida pelo servidor Andre Leonardo Severo, 

Diretor Administrativo da Polícia Científica, RG 6.041.831-4 – telefone: (41) 9942-

1217. 

12.4.1. Atribuições do Gestor do Contrato: 

a) Manter sob sua guarda os contratos e seus termos aditivos;  

b) Solicitar à contratada a indicação de preposto;  

c) Manter arquivado todos os documentos relativos ao contrato em ordem 

cronológica, registrando no processo os fatos ocorridos a fim de documentá-los, 

cuidando para que os despachos sejam emitidos dentro do prazo;  

e) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 

responsabilidade, a necessidade de prorrogação ou de nova contratação e tomar 

as providências cabíveis que estiverem na esfera de sua atribuição; 

f) Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de 

acordo com o estabelecido no instrumento contratual;  

g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando sempre o 

valor do contrato;  

h) Conferir toda a documentação que acompanha a Nota Fiscal de prestação de 

serviços contínuos, através de formulário próprio para certificação da despesa e 

encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento, a fim de verificar se a empresa 

está em dia com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

i) Havendo necessidade de devolução da nota fiscal ou qualquer outro documento 

manter uma cópia no processo, justificando o motivo da devolução;  

j) Sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento 

das obrigações;  

k) Emitir pareceres e relatórios como forma de subsidiar a Administração na 

tomada de decisões. 
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12.5. A Fiscalização do contrato durante a execução do serviço será de 

responsabilidade do servidor Luiz Rodrigo Grochoki, Perito Oficial RG 7.522.697-

7 – telefone: 9933-5439. 

12.5.1. Atribuições do Fiscal do Contrato: 

a) Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, sanando 

qualquer dúvida com os demais setores responsáveis pela Administração para o fiel 

cumprimento do contrato;  

b) Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, material 

a ser empregado, etc.);  

c) Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos 

materiais, equipamentos, contingente em quantidades suficientes para que seja 

mantida a qualidade dos mesmos;  

d) Solicitar, quando for o caso, a substituição dos serviços por inadequação ou 

vícios que apresentem;  

e) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de 

serviços será cumprida integral ou parceladamente;  

f) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou 

defeitos observados e encaminhar cópia ao Gestor do Contrato;  

g) Zelar pela fiel execução do serviço, sobretudo no que concerne à qualidade dos 

materiais utilizados e dos serviços prestados; 

i) O Fiscal do Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas com a execução 

do contrato, utilizando-se para tanto de um livro próprio. 

j) O Fiscal do Contrato é responsável pelo recebimento do objeto e tem o dever de 

conferir se o produto/serviço entregue corresponde fielmente ao que foi licitado e 

contratado, no que toca às especificações técnicas e também aos aspectos 

quantitativos e qualitativos; 

l) Após a conferência da entrega do produto e insumos necessários a realização do 

certame, deve-se rejeitar, no todo ou em parte, os itens em desacordo com as 

condições pré-estabelecidas, fixando o prazo para que este promova a adequação 

dos mesmos; 
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m) Caso o fornecedor não corrija as inconsistências apontadas, no prazo que lhe foi 

assinalado, deverá o Fiscal do Contrato, comunicar o Gestor do Contrato, mediante 

parecer fundamentado, os fatos ocorridos, as inconsistências entre o que estava 

contratado e o que foi entregue pelo fornecedor, bem como as tentativas de 

solucionar o problema, juntando todos os documentos que forem necessários para 

provar os fatos narrados; 

n) Os registros de ocorrências deverão ser guardados uma via com os fiscais e 

encaminhados uma cópia ao Gestor do Contrato para conhecimento e demais 

providências. 

 

13. Do Cronograma 

13.1. Será estabelecido por acordo entre as partes, em até dez dias antes 
da publicação do edital de abertura do concurso. 

13.2. Após a aprovação do cronograma de execução do concurso, caso 
haja eventuais atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos, 
haverá ajuste do cronograma, com a compensação dos dias em 
atraso.  

 
ATIVIDADE DIAS CORRIDOS 

Data da assinatura do contrato D 
Data prevista para divulgação do edital de abertura D + 30 
Data prevista para aplicação das provas objetivas e discursivas  D + 90 
Data prevista para aplicação da avaliação psicopatológica D + 130 
Data prevista para avaliação de títulos D + 160 
Data prevista para publicação do edital de homologação do resultado 
final 

D + 200 

14. Quadro 03: Cronograma sugerido para execução do certame.   

 

15. Do pagamento 

15.1. O pagamento do valor contratado será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante a 

apresentação das respectivas faturas/notas fiscais para a contratante, aprovadas e 

atestadas pelo recebedor do(s) serviços(s) constados dos atos a que se referem os 

itens 15.2.1 a 15.2.3. 
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15.2. O pagamento do valor do objeto do contrato será efetuado em três parcelas fixas, 

mediante apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, sendo: 

15.2.1. - 30 % do valor quando da homologação das inscrições; 

15.2.2. - 40 % quando  da  publicação  da  lista  classificatória  correspondente  às  

provas objetivas; 

15.2.3. - 30% quando da homologação final do concurso. 

15.3. A contratante devolverá a fatura para as devidas correções na ocasião de constatar 

nela quaisquer irregularidades. 

15.4. Ocorrendo a devolução da fatura, considerar-se-á como não apresentada para efeitos 

de pagamento e atendimento às condições contratuais. 

15.5. O CNPJ/MF constante na nota fiscal deverá ser o mesmo indicado na proposta de 

preços para a licitação, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 

15.6. Nenhum pagamento será efetuado enquanto estiver pendente a liquidação de qualquer 

obrigação financeira que tenha sido imposta pelo órgão contratante, em decorrência de 

penalidade ou inadimplência, nos termos da legislação vigente e dos termos deste 

edital. 

15.7. Poderão ser descontados dos pagamentos devidos, os valores para cobrir 

despesas com multas, indenizações a terceiros ou outras despesas de 

responsabilidade da Contratada. 

 

16. AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. Ao licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver 

a proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar 

documentação falsa exigida para o certame, falhar ou fraudar na execução do 

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções: 

a. Advertência; 

b. Multa moratória diária de 0,2% (zero vírgula dois por cento), do valor total da 

nota fiscal, em caso de atraso na entrega do objeto, até o limite de 05% 

(cinco por cento), cumulativa, até a sua regularização, e recolhida no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente; 
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b. 1 Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 

nota de empenho, no caso de inexecução total ou parcial do objeto 

contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da 

comunicação oficial. 

c. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com a Administração 

e, se for o caso, descredenciamento no CLE/SEAP, pelo prazo de até 02 

(dois) anos, nos termos do art. 154 e seus incisos da Lei Estadual nº 

15.608/07, ou enquanto perduram os motivos determinantes da punição. 

d. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, após regular processo administrativo, onde fica garantido o direito à 

ampla defesa e ao contraditório, conforme previsto nos Art. 161 e 162 da Lei 

Estadual nº 15.608/07. 

16.1.1.2. Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique 

o andamento do procedimento de licitação e de contratação. 

16.1.1.3. A multa será aplicada, dentre outros motivos, a quem: 

I - não mantiver sua proposta; 

II - apresentar declaração falsa; 

III - deixar de apresentar documento na fase de saneamento; 

IV - descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso 

injustificado na execução do contrato. 

16.1.1.4. A suspensão temporária de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a Administração será aplicada a 

participante que: 

I - recusar-se injustificadamente, após ser considerado adjudicatário, 

a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, 

dentro do prazo estabelecido pela Administração; 

II - não mantiver sua proposta; 

III - abandonar a execução do contrato; 

IV - incorrer em inexecução contratual. 

16.1.1.5. A declaração de inidoneidade será aplicada a quem: 
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I - fizer declaração falsa na fase de habilitação; 

II - apresentar documento falso; 

III - frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer 

outro expediente, o procedimento; 

IV - afastar ou procurar afastar participante, por meio de violência, 

grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer 

tipo; 

V - agir de má-fé na relação contratual, comprovada em 

procedimento específico; 

VI - tenha sofrido condenação judicial definitiva por praticar, por 

meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

VII - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração, em virtude de atos ilícitos praticados, em especial 

infrações à ordem econômica definidos na Lei Federal nº 8.158/91; 

VIII - tenha sofrido condenação definitiva por ato de improbidade 

administrativa, na forma da lei. 

16.2. A administração poderá descontar preventivamente dos pagamentos a serem 

feitos à contratada o respectivo valor da multa. 

16.3. As penalidades previstas nas letras a, b, c e d, serão aplicadas mediante 

processo administrativo, pela autoridade competente responsável pela 

instauração e homologação do certame, garantindo-se o contraditório e ampla 

defesa ao interessado. 

16.4. Nos casos de reincidência no descumprimento do prazo para entrega e 

substituição dos produtos contratados, poderá a SESP, após as devidas 

notificações e aguardando o contraditório, rescindir o Contrato e seguir a ordem 

classificatória, sem prejuízo das demais sanções aqui previstas.  

16.5. As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta da SESP no prazo de 5 

(cinco) dias corridos a contar da data da notificação, podendo o seu valor ser 

descontado do documento de cobrança, na ocasião de seu pagamento.Caso a 

empresa vencedora não possua crédito suficiente para a cobertura da multa, 
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será regularmente intimado para efetuar seu pagamento através de guia a ser 

fornecida pelo Grupo Financeiro Setorial da CONTRATANTE. 

16.6. As multas, quando não recolhidas ou descontadas no prazo exigido, sofrerão 

reajuste pelo Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas 

(IGPM/FGV). 

16.7. As sanções poderão ser cumulativas e, além dessas estabelecidas, a 

CONTRATANTE poderá recusar os produtos, se os materiais não estiverem de 

acordo com o exigido na descrição do objeto deste edital e não for corrigida 

imediatamente. 

16.8. As disposições sancionatórias para a execução do objeto contratado estão 

dispostas na minuta do contrato (Anexo IX) a ser assinado pelo licitante 

vencedor. 

 

17. DAS REGRAS COMUNS A TODOS OS DOCUMENTOS 

17.1. Os documentos que não mencionarem o prazo de validade serão considerados 

válidos por 90 (noventa) dias da data da emissão, salvo disposição contrária em 

lei ou em regulamento a respeito. 

17.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas, ou servidor da 

SESP, à exceção de fotocópia em papel termo-sensível (fac-símile). 

17.3. Na hipótese da interessada pretender servir-se da autenticação pela Comissão 

Especial de Licitações, deverá oferecer original dos documentos no momento 

da abertura do envelope correspondente. 

17.4. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação 

deverão conter nome e CNPJ do licitante e deverão ser apresentados sob as 

seguintes condições: 

17.4.1. Quando a licitante vencedora for a matriz, todos os documentos deverão 

estar em nome da matriz; quando for filial, todos os documentos deverão 

estar em nome desta; 
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17.4.2. Quando a licitante vencedora for a matriz e a filial realizar a entrega, os 

documentos deverão estar em nome da matriz e da filial, simultaneamente; 

17.4.3. A empresa filial será dispensada de apresentar aqueles documentos que 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. É facultado a Comissão Especial de Licitações ou à autoridade superior, em 

qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou 

complementar com vistas a esclarecer a instrução do processo. 

18.2. Reserva-se à autoridade competente, o direito de revogar no todo ou em parte 

a presente licitação, visando preservar o interesse público; devendo anulá-la 

por ilegalidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe 

no art. 91 da Lei 15.608/07. 

18.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-

se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. 

18.4. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 

informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente 

que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato 

ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.5. O desatendimento a exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta de preços, durante a 

realização da sessão pública da Concorrência Pública. 

18.6. As normas que disciplinam este procedimento serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da 

segurança do futuro contrato. 

18.7. Quaisquer informações ou dúvidas poderão ser obtidas diretamente com a 

Comissão Especial de Licitações. 

18.8. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem 

estritamente informal. 
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18.9. O foro para dirimir questões relativas ao presente EDITAL será o Foro da 

Seção Judiciária de Curitiba, no que se refere a qualquer ação ou medida 

judicial originada ou referente a esta licitação. 

18.10. Os casos omissos serão resolvidos pela CONTRATANTE, à luz da legislação, 

da jurisprudência e da doutrina aplicável à espécie. 

 

 

Curitiba, ___de ______________ de 2015. 

 

 

________________________ 

(ASSINADO NO ORIGINAL) 

Presidente da Comissão Especial de Licitações
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

Contratação de instituição apta a efetuar concurso público de 
provas e títulos, para suprir cargos de nível superior em diferentes 
áreas de conhecimento (Peritos Oficiais) e nível médio (Agentes 
Auxiliares da Perícia Oficial) da Polícia Científica do Paraná, 
compreendendo as seguintes fases: 

a) Provas de conhecimento geral e específico, de acordo com 
as respectivas áreas (classificatória e eliminatória). 

b) Prova, ou avaliação, de títulos (classificatória). 
c) Avaliação psicológica (eliminatória). 

 
 

CARGO 
 

VAGAS 
CARGA 

HORÁRIA 

RESERVA VAGA   
REMUNERAÇÃO  afro pes. c/ 

def 
Médico Legista área 

A 
01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Curitiba 

04 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Apucarana 

02 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Campo 

Mourão 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Cascavel 

03 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Foz do 

Iguaçu 

03 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Francisco 

Beltrão 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Guarapuava 

02 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Ivaiporã 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Jacarezinho 

02 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Londrina 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
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CARGO 

 
VAGAS 

CARGA 
HORÁRIA 

RESERVA VAGA   
REMUNERAÇÃO  afro pes. c/ 

def 
Médico Legista área 

B região Maringá 
01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Paranaguá 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Paranavaí 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Pato Branco 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Ponta 

Grossa 

03 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Toledo 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região Umuarama 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Médico Legista área 
B região União da 

Vitória 

01 20h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Perito Criminal área 1 02 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Perito Criminal área 

21 
02 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Perito Criminal área 3 02 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Perito Criminal área 4 02 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Perito Criminal área 5 01 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Perito Criminal área 6 01 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Perito Criminal área 7 01 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Perito Criminal área 8 02 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Odonto Legista 01 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Químico Legal 01 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 
Toxicologista 01 40h/semana 10% 5% R$ 9.264,57 

Auxiliar de Necropsia 06 40h/semana 10% 5% R$ 3.163,35 
Auxiliar de Perícia 01 40h/semana 10% 5% R$ 3.163,35 

Quadro 01: Quadro de vagas, carga horária e remuneração por cargo/função, com 
indicação da reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência (a 

serem observadas ao longo de toda a validade do concurso).  

 

 Os requisitos para preenchimento dos cargos constam no 
quadro 02: 

FUNÇÃO REQUISITOS PARA INGRESSO 
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FUNÇÃO REQUISITOS PARA INGRESSO 
 

Médico Legista 
Graduação em medicina e titulação exigida em 
edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Perito Criminal 

Graduação e titulação exigidas em edital 
específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Odonto Legista 

Graduação em odontologia e titulação exigida em 
edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Químico Legal 

Graduação em Farmácia ou Biomedicina e 
titulação exigida em edital específico. de 
concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Toxicologista 

Graduação em Farmácia ou Biomedicina e 
titulação exigida em edital específico. de 
concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Auxiliar de Necropsia 

2o Grau completo e curso técnico estabelecido em 
edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 18 anos ou mais. 

 
Auxiliar de Perícia 

2o Grau completo e curso técnico estabelecido em 
edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 18 anos ou mais. 

Quadro 02: Requisitos para ingresso nas funções da Polícia Científica.  
 

 A discriminação das áreas A e B para a função de 
Médico Legista, assim como das áreas 1 a 8 da função de Perito 
Criminal, títulos a serem pontuados na etapa de avaliação de títulos, 
descrição dos cargos, características e parâmetros a serem 
considerados na avaliação psicológica, assim como prováveis 
conteúdos programáticos gerais e específicos para as funções 
(apresentado conteúdo do concurso anterior para que sirva de 
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parâmetros) constam nos anexos III e XI desta minuta, o qual é 
parte integrante do mesmo.  

  

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

 Para o cumprimento das fases do concurso público, é 
necessário que a proponente forneça os produtos e serviços a seguir 
descritos. 
 
I) Elaboração de Edital de inscrições 

- Colaborar na elaboração e montagem da minuta do edital de 
concurso, para apresentação à comissão de concurso e aprovação 
pela mesma; 

- Disponibilização do edital de abertura em página da proponente na 
internet, bem como dos demais editais até o edital final de 
homologação;  

- Desenvolver/disponibilizar estrutura adequada ao recebimento  das  
inscrições  via  internet,  em  página  da  proponente, de acordo 
com os cargos (Médico Legista, Perito Criminal, Toxicologista, 
Químico Legal, Odonto Legista, Auxiliar de Necropsia e Auxiliar de 
Perícia), áreas de conhecimento (médico legista e perito criminal)  
e regiões (médico legista), bem como aquelas que se destinam às 
vagas reservadas a afrodescendentes (10%) e pessoas com 
necessidades especiais (5%); 

- Desenvolver e elaborar as páginas de inscrição via internet; 

- Garantir a segurança e sigilo das informações prestadas no ato das 
inscrições, realizando backups diários, espelhamento de dados, 
monitoramento e disponibilidade do serviço; 

- Processamento das inscrições e armazenagem das mesmas; 

- Desenvolver  e   disponibilizar   para   a   contratante   página   on-
line  de acompanhamento  das  inscrições;  

- Análise de todas as inscrições efetivadas; 

- Emitir relatório de ensalamento dos candidatos, por cargo e local 
de prova; 
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- Desenvolver e disponibilizar ao candidato página na internet para 
consulta individual ao comprovante de inscrição, informando data, 
local, horário e demais informações pertinentes às provas; 

- Resposta fundamentada das inscrições indeferidas; 

- Elaboração de relatório dos candidatos, em ordem alfabética, 
segundo cargos, áreas de conhecimento, áreas regionais e reserva 
de vagas (afrodescendentes e pessoas com necessidades 
especiais); 

- Dar atendimento e suporte ao processo de inscrições;  

- Responder aos requerimentos e recursos correspondentes à 
efetivação das inscrições. 

 
II) Questões das provas objetiva e discursiva 
- Elaborar questões inéditas, obedecendo ao conteúdo programático 

que vier a ser definido no edital, sendo a totalidade das questões 
formuladas especificamente para este processo seletivo; 

- Manter em sigilo as questões elaboradas; 

- A prova objetiva terá 90 (noventa) questões de múltipla escolha 
(cada uma com cinco alternativas), sendo 55 (cinquenta e cinco) de 
conhecimento específico e 35 (trinta e cinco) de conhecimento 
geral (conforme conteúdo programático a ser fornecido pela 
contratante), com valor de um ponto cada; 

- Elaborar cartão de resposta, com leitura ótica, para transcrição das 
respostas das questões objetivas; 

- A prova discursiva terá uma questão, constituída por redação sobre 
tema da atualidade, com no mínimo 25 (vinte e cinco) linhas e no 
máximo 40 (quarenta) linhas, com valor máximo de dez pontos; 

- Revisar e estruturar as provas conforme programas; 

- Na elaboração das questões, os conteúdos devem ser organizados 
objetivando a necessidade de avaliar vários níveis de abstração e 
processamento cognitivo, como: conhecimento, compreensão, 
aplicação, análise, síntese e avaliação; para isso, podem conter: 
tabelas de dados, gráficos e descrições de casos e situações 
concretas; 

- Todas as provas objetivas serão corrigidas; 
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- A quantidade de provas discursivas a serem corrigidas consta nos 
quadros 6, 7 e 8 do projeto básico do concurso (anexo 1); 

- Aplicar as provas de forma simultânea, em todos os locais, no dia 
da realização do concurso; 

- Divulgar o gabarito provisório das questões objetivas 24h após o 
término das provas; 

- Receber, analisar, julgar e responder, de maneira fundamentada, 
aos recursos interpostos às questões das provas objetiva e 
discursiva; 

- Emitir relatório com a classificação geral (inclusive com candidatos 
que concorrem às vagas reservadas – afrodescendentes e pessoas 
com necessidades especiais); 

- Emitir relatório exclusivo da classificação dos candidatos que 
concorrem às vagas reservadas – afrodescendentes e pessoas 
com necessidades especiais. 

 
III) Confecção e impressão dos cadernos de provas 
- Elaborar o “layout” e impressão dos cadernos de prova e dos 

cartões-reposta, de modo a garantir espaço e campos adequados à 
identificação do candidato no caderno de provas, inclusive com 
código de barras ou similar, para vinculação do caderno ao 
correspondente cartão- reposta;   

- Os cadernos de provas deverão ser confeccionados em papel 
sulfite de gramatura adequada, apresentando formato final A4, 
impressos na modalidade “laser”; 

- Imprimir, montar, conferir, embalar e lacrar os cadernos de 
questões e os respectivos cartões-resposta em quantidade 
suficiente às necessidades do processo seletivo;  

- Efetuar a impressão e confecção dos cadernos em “sala cofre” – 
ambiente próprio e seguro, monitorados com equipamentos de 
segurança (sistema com câmeras de vídeo do tipo time lapse com 
armazenamento das imagens) e dotada de alarme; 

- Monitoramento das vias de acesso, bem como do acesso, à sala 
cofre; 
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- Embalagem dos cadernos de prova em envelopes especiais 
opacos e com requisitos de inviolabilidade, identificados segundo 
seu destino, ainda dentro da sala cofre; 

- Acondicionamento dos envelopes em embalagens invioláveis 
lacradas, com lacres numerados que permitam sua conferência por 
testemunhas do contratante; 

- Acondicionamento das embalagens lacradas em ambiente cofre 
que garanta a inviolabilidade das mesmas. 

 
IV) Avaliação de títulos 
- Estabelecer a forma de envio dos títulos, a constar em edital; 

- Receber e avaliar os títulos dos candidatos que tiveram suas 
provas discursivas corrigidas, pontuando-os de acordo com o 
edital, totalizando esta pontuação e fazendo o correspondente 
crédito ao candidato; 

- Emitir relatório da pontuação por titulação; 

- Receber e responder aos recursos interpostos quanto aos títulos; 

- Emitir relatório da classificação geral dos candidatos, com nota 
total (prova objetiva + prova discursiva + prova de títulos) - 
inclusive com candidatos que concorrem às vagas reservadas – 
afrodescendentes e pessoas com necessidades especiais; 

- Emitir relatório exclusivo da classificação geral dos candidatos que 
concorrem às vagas reservadas – afrodescendentes e pessoas 
com necessidades especiais. 

 
V) Avaliação psicológica 
- Determinar os testes a serem aplicados, de forma a avaliar as 

características e parâmetros estabelecidos em edital (ver 
características a serem avaliadas no quadro 09 do anexo 1), de 
acordo com os cargos e áreas de conhecimento e áreas regionais; 

- Aplicar os testes escolhidos simultaneamente para os candidatos 
ao mesmo cargo e área de conhecimento ou área regional; 

- Providenciar instalações adequadas à aplicação dos testes 
escolhidos, respeitando condições de luminosidade, silêncio, 
espaço e lotação das salas; 
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- Resposta a recursos interpostos, com realização de “entrevista 
devolutiva”, na qual o candidato pode ser acompanhado por 
profissional de sua confiança; 

- Elaboração de relatório com os aprovados (geral e exclusivo para 
vagas reservadas). 

 
VI) Do local de realização das provas/etapas 

- As provas de conhecimentos e a avaliação psicológica devem ser 
realizadas em Curitiba/PR; 

- O local de avaliação dos títulos e o recebimento dos mesmos será 
definido em conjunto pela comissão de concurso e pela contratada 
e estabelecido no edital de concurso. 

 
VII) Da logística para realização do concurso 
- Contratação dos locais onde deverão ser realizadas as provas, 

selecionando aqueles que possuam infraestrutura adequada à 
acomodação física dos candidatos (inclusive para as situações de 
portadores de necessidades especiais e lactentes), facilidade de 
acesso e sinalização para orientação nos dias das provas, situados 
em zonas de fácil acesso, considerando-se a utilização de 
transporte coletivo pelos candidatos; 

- Garantir que não haja mais que 40 (quarenta) candidatos por sala 
para a realização da prova de conhecimentos; 

- Contatar órgãos municipais e estaduais de segurança pública e 
trânsito, visando segurança e mobilidade dos candidatos no dia e 
locais de realização da prova de conhecimentos; 

- Planejar a organização e logística concernente à aplicação das 
provas; 

- Efetuar a sinalização dos locais de aplicação das provas para 
orientação dos candidatos; 

- Contratar profissionais necessários à manutenção da limpeza nos 
locais de aplicação das provas; 

- Contratar e treinar (em número adequado) pessoal responsável 
pela aplicação das provas; 

- Contratar e treinar (em número adequado) fiscais de corredor; 
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- Disponibilizar assistência médica nos locais de aplicação das 
provas; 

- Contratar e treinar (em número adequado) pessoal responsável 
pela segurança do concurso, empregando-se, entre outros 
recursos, equipamentos para identificação de transmissões 
fraudulentas (varredores de espectro, detectores de metais e 
outros); 

- Preparar os locais para aplicação das provas; 

- Providenciar o armazenamento e transporte seguro das 
embalagens invioláveis contendo os cadernos de provas e todos os 
materiais do concurso antes da realização das provas pelos 
candidatos e das provas e cartões-resposta após a realização das 
provas; 

- Armazenar de maneira segura as provas e cartões-resposta por 
três meses após a homologação do resultado final do concurso, 
quando então os enviará à Polícia Científica, que os manterá sob 
sua guarda até o término da validade do concurso. 

 
VIII) Da divulgação e publicidade 

- Divulgar em página eletrônica todas as informações e editais do 
concurso, desde o edital de abertura até o edital da homologação 
final do concurso; 

- Publicar no Diário Oficial do Estado do Paraná - Caderno de 
Concursos -  os editais relativos ao mesmo, desde o edital de 
abertura até o de homologação final do concurso; 

 
IX) Da assessoria jurídica 

- Prestar assessoria para banca de verificação de afrodescendência 
e de verificação de pessoas com necessidades especiais; 

- Prestar assessoria para resposta a mandados de segurança e 
ações judiciais originados pelo concurso; 

- Prestar assessoria na elaboração conjunta do edital pela 
contratante e comissão de concurso. 
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X) Responsabilidades 
- Geração de boletos bancários para arrecadação das taxas de 

inscrição dos candidatos, com valor a ser estipulado pelo Edital de 
Concurso, sendo as mesmas creditadas em conta específica do 
Tesouro Estadual: sob responsabilidade da contratada;  

- Perícia médica para verificação de compatibilidade de necessidade 
especial: sob responsabilidade da contratante; 

- Publicações da integralidade dos editais: sob responsabilidade da 
contratada; 

- Recebimento e análise da documentação relativa aos pedidos de 
isenção de taxas, bem como ônus com as taxas: sob 
responsabilidade da contratada.   

 
 
CRONOGRAMA 

Será estabelecido por acordo entre as partes, em até dez dias 
antes da publicação do edital de abertura do concurso. 

Após a aprovação do cronograma de execução do concurso, 
caso haja eventuais atrasos no cumprimento dos prazos 
estabelecidos, haverá ajuste do cronograma, com a compensação dos 
dias em atraso.  

 
ATIVIDADE DIAS CORRIDOS 

Data da assinatura do contrato D 
Data prevista para divulgação do edital de 
abertura 

D + 30 

Data prevista para aplicação das provas 
objetivas e discursivas  

D + 90 

Data prevista para aplicação da avaliação 
psicopatológica 

D + 130 

Data prevista para avaliação de títulos D + 160 
Data prevista para publicação do edital de 
homologação do resultado final 

D + 200 

Quadro 03: Cronograma sugerido para execução do certame.   
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ANEXO II 
PROPOSTA DE PREÇO 

 
Protocolo: nº __________  - Modalidade CONCORRÊNCIA 

Ano / Número: 2016 / ____  
Abertura Pública dia: ____/____/16 

Fornecedor: 
CNPJ/CPF:                                    Inscrição Estadual: 
Endereço:                                             , nº              , Bairro: 
CEP:                            ,Cidade:                                   , Estado: 
Telefone: (    )                  , Fax: (    )                   , e-mail: 
Banco:                    , Agência:                 , Conta Corrente: 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias 
Prazo de Entrega: De acordo com o cronograma estabelecido pela Contratante. 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

No (NM) de inscrições 
efetivadas nível médio 

Valor a ser pago à 
contratada em R$ 

Valor cobrado por 
inscrição excedente em 

R$ 

NM ≤ 2.500 V1 X - X - X 

2.501 ≤ NM ≤ 5.000 V1 + C2(NM – 2.500) C2 

5.001 ≤ NM ≤ 7.500 V2 + C3(NM – 5.000) C3 

7.501 ≤ NM ≤ 10.000 V3 + C4(NM – 7.500) C4 

10.001 ≤ NM ≤ 12.500 V4 + C5(NM – 
10.000) 

C5 

NM ≥ 12.501 V5 + C6(NM – 
12.500) 

C6 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

No (NS) de inscrições 
efetivadas – nível 

superior 

Valor a ser pago à 
contratada em R$ 

Valor cobrado por 
inscrição excedente em 

R$ 

NS ≤ 2.000 P1 X - X - X 

2.001 ≤ NS ≤ 4.000 P1 + D2(NS – 2.000) D2 

4.001 ≤ NS ≤ 6.000 P2 + D3(NS – 4.000) D3 

6.001 ≤ NS ≤ 8.000 P3 + D4(NS – 6.000) D4 

8.001 ≤ NS ≤ 10.000 P4 + D5(NS – 8.000) D5 

NS ≥ 10.001 P5 + D6(NS – 
10.000) 

D6 
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OBS.: Entenda-se por inscrição excedente aquela que supera a quantidade 
inicial de cada faixa de inscritos efetivos..  

 
QUADRO DE DESCONTOS EM RELAÇÃO AO  

PREÇO MÁXIMO ADMISSÍVEL** 
Número de 

inscrições de 
nível médio 

 
Valor proposto R$ 

Percentual de desconto 
em relação ao preço 
máximo admissível** 

2.500    
5.000   
7.500   

10.000   
12.500   

Média aritmética dos percentuais de 
descontos para funções de nível médio (A) 

 

Número de 
inscrições de 
nível superior 

 
Valor proposto R$ 

Percentual de desconto 
em relação ao preço 
máximo admissível** 

2.000   
4.000   
6.000   
8.000   

10.000   
Média aritmética dos percentuais de 
descontos para funções de nível superior (B) 

 

Média aritmética de desconto percentual total 
(A + B)/2 

 

**Preços máximos admissíveis constantes nos quadros 01 e 02 do item 2.2 da 
minuta do edital de licitação. 
 
 

Declaro ter conhecimento e estar de acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital de Licitações referente a CONCORRÊNCIA nº ___/2016 
– SESP, relativo à contratação de entidade para a realização de concurso 
público.  

CURITIBA – PR ___ /___/___ 
 

 
 

__________________________________________ 
Representante Legalmente Constituído pela Empresa 

 
Para este anexo, são utilizadas as notações abaixo 

NM = número de inscrições efetivadas para funções de nível 
médio (pagantes efetivos e isentos); 
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V1 = valor cobrado pela proponente para efetuar a seleção de 
até dois mil e quinhentos candidatos efetivamente inscritos 
(pagante) e  

V2 = V1 + C2(5.000 – 2.500) 

V3 = V2 + C3(7.500 – 5.000) 

V4 = V3 + C4(10.000 – 7.500) 

V5 = V4 + C5(12.500 – 10.000) 

C2, C3, C4, C5 e C6 = valor cobrado pela proponente para 
efetuar a seleção por inscrição que exceda a quantidade inicial 
de cada faixa de inscrições efetivadas para as funções de nível 
médio; 

 

NS = número de inscrições efetivadas para funções de nível 
superior (pagantes efetivos e isentos); 

P1 = valor cobrado pela proponente para efetuar a seleção de 
até dois mil e quinhentos candidatos efetivamente inscritos 
(pagante e isentos); 

P2 = P1 + D2(4.000 – 2.000) 

P3 = P2 + D3(6.000 – 4.000) 

P4 = P3 + D4(8.000 – 6.000) 

P5 = P4 + D5(10.000 – 8.000) 

D2, D3, D4, D5 e D6 = valor cobrado pela proponente para 
efetuar a seleção por inscrição que exceda a quantidade inicial 
de cada faixa de inscrições efetivadas para as funções de nível 
superior; 
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ANEXO III 
 
 

Distribuição de cargos e vagas 
 
 

5. CARGOS E VAGAS 
 O concurso destina-se à seleção de candidatos para suprir 
vagas existentes, bem como as que forem criadas ou vierem a 
vagar na vigência do concurso, nos cargos de Perito Oficial 
(funções de Médico Legista, Odonto Legista, Perito Criminal, Químico 
Legal e Toxicologista) e Auxiliar da Perícia Oficial (funções de 
Auxiliar de Necropsia e Auxiliar de Perícia). 
 Para suprir as vagas de Médico Legista, além de duas áreas 
específicas (A e B), há necessidade de regionalização das 
inscrições para uma das áreas (B), ou seja, o candidato se inscreverá 
na região na qual será lotado caso opte pela área de conhecimento B. 
 Para as funções de Perito Criminal, há necessidade do 
candidato se inscrever em área específica de acordo com sua 
formação acadêmica (oito áreas de interesse). 

Excetuando-se a função de Médico Legista, o candidato poderá 
ser lotado em qualquer cidade do Estado do Paraná onde haja 
unidades da Polícia Científica (Instituto de Criminalística ou Instituto 
Médico Legal).  

Os quadros a seguir apresentam as vagas para as quais foi 
autorizado o concurso 01/2014, que era a totalidade das vagas 
existente à época da solicitação.   

É oportuno salientar que o quadro já foi ampliado em 
outubro do corrente ano (Lei 18.008/2014) e, com as promoções a 
que já tem direito os ocupantes das classes de ingresso nas 
respectivas funções, ao longo dos próximos dois anos haverá 
necessidade de ingresso de: 

- Médicos Legistas: 100 

- Peritos Criminais: 240  

- Odonto Legistas: 10 
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- Químicos Legais: 15 

- Toxicologistas: 15 

- Auxiliares de Necropsia: 60 

- Auxiliares de Perícia: 100 

Cargo Perito Oficial – função MÉDICO LEGISTA 
Área de conhecimento No de Vagas 

A 01 
B - região Curitiba 04 

B - região Apucarana 02 
B - região Campo Mourão 01 

B - região Cascavel 03 
B - região Foz do Iguaçu 03 

B - região Francisco Beltrão 01 
B - região Guarapuava 02 

B - região Ivaiporã 01 
B - região Jacarezinho 02 

B - região Londrina 01 
B - região Maringá 01 

B - região Paranaguá 01 
B - região Paranavaí 01 

B - região Pato Branco 01 
B - região Ponta Grossa 03 

B - região Toledo 01 
B - região Umuarama 01 

B - região União da Vitória 01 
Quadro 01: Áreas de conhecimento (A e B), regiões (apenas para área B) e 

vagas da função de Médico Legista 

 
Cargo Perito Oficial – função PERITO CRIMINAL 

Área de conhecimento No de Vagas 
1 02 
2 02 
3 02 
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Cargo Perito Oficial – função PERITO CRIMINAL 
Área de conhecimento No de Vagas 

4 02 
5 01 
6 01 
7 01 
8 02 

Quadro 02: Áreas de conhecimento e vagas da função de Perito Criminal 

 
Função  No de Vagas 

Odonto Legista 01 
Químico Legal 01 
Tóxicologista 01 

Auxiliar de Necropsia 06 
Auxiliar de Perícia 01 

Quadro 03: Demais funções e respectivas vagas. 

 
6. EXPECTATIVA DE INSCRITOS  

Com base no concurso da Polícia Científica realizado no ano de 
2007, similar ao presente concurso (número de vagas, regionalização, 
etc...), espera-se em torno de dez mil a vinte e dois mil inscritos.  

 
7. LOCALIDADES DE PROVA  

As provas serão realizadas em Curitiba/PR.  
De acordo com experiência do núcleo de concursos proponente, 

pode-se considerar estabelecer outros locais de prova. 
 

8. REMUNERAÇÃO DE CADA CARGO  
O ingresso na carreira se dá na classe IV, referência 1, da 

respectiva função, podendo ao final da carreira atingir a classe mais 
elevada: classe I, referência 11. 

Função  Rem. classe IV ref. 1 Rem. classe I ref 11 
Médico Legista R$ 9.264,57 R$ 22.647,15 
Perito Criminal R$ 9.264,57 R$ 22.647,15 
Odonto Legista R$ 9.264,57 R$ 22.647,15 
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Função  Rem. classe IV ref. 1 Rem. classe I ref 11 
Químico Legal R$ 9.264,57 R$ 22.647,15 
Toxicilogista R$ 9.264,57 R$ 22.647,15 

Auxiliar de Necropsia R$ 3.163,35 R$ 7.732,81 
Auxiliar de Perícia R$ 3.163,35 R$ 7.732,81 

Quadro 04: Funções e remuneração em início e em final de carreira – 
novembro/2014.  

 
9. REQUISITOS PARA PREENCHIMENTOS DOS CARGOS 

FUNÇÃO REQUISITOS PARA INGRESSO 
 

Médico Legista 
Graduação em medicina e titulação exigida em 
edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Perito Criminal 

Graduação e titulação exigidas em edital 
específico. de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Odonto Legista 

Graduação em odontologia e titulação exigida 
em edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Químico Legal 

Graduação em Farmácia ou Biomedicina e 
titulação exigida em edital específico. de 
concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Toxicologista 

Graduação em Farmácia ou Biomedicina e 
titulação exigida em edital específico. de 
concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 21 anos ou mais. 

 
Auxiliar de 
Necropsia 

2o Grau completo e curso técnico estabelecido 
em edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
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FUNÇÃO REQUISITOS PARA INGRESSO 
Ter 18 anos ou mais. 

 
Auxiliar de Perícia 

2o Grau completo e curso técnico estabelecido 
em edital específico de concurso. 
Carteira Nacional de Habilitação B. 
Ter 18 anos ou mais. 

Quadro 05: Requisitos para ingresso nas funções da Polícia Científica.  

 
 Para a função de Médico Legista, no presente concurso, há 
duas áreas de interesse, com a mesma graduação, porém com 
conteúdos programáticos diferentes (a área A apresenta o mesmo 
conteúdo da área B, porém, com acréscimo de matérias inerentes 
à psiquiatria).  

 
 Para a função de Perito Criminal, no presente concurso, há oito 

áreas de interesse com diferentes graduações: 

PERITO CRIMINAL ÁREA1 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Engenharia da 
Computação, Tecnologia da Informação, Ciências da Computação, 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão de Tecnologia da 
Informação, Sistemas de Informação ou Tecnologia da Informação 
e Computação, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 

PERITO CRIMINAL ÁREA 2 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Farmácia, Biomedicina, 
Química, Química Industrial, Engenharia Química, fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 

PERITO CRIMINAL ÁREA 3 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Engenharia Mecânica, 
Engenharia Mecatrônica, Engenharia de Materiais, Engenharia 
Metalúrgica, fornecido por instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação. 
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PERITO CRIMINAL ÁREA 4 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Engenharia Elétrica, 
Engenharia Eletrônica, Engenharia de Telecomunicações ou 
Engenharia de Redes de Comunicação, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

PERITO CRIMINAL ÁREA 5 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Engenharia Civil, 
fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação. 

PERITO CRIMINAL ÁREA 6 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Engenharia Ambiental, 
Engenharia Florestal ou Agronomia, fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 

PERITO CRIMINAL ÁREA 7 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Contabilidade ou Ciências 
Contábeis, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida 
pelo Ministério da Educação. 

PERITO CRIMINAL ÁREA 8 
GRADUAÇÃO: diploma, devidamente registrado, de conclusão de 
curso de graduação de nível superior em Engenharia Cartográfica, 
Geologia, Engenharia Aeronáutica, Engenharia de Alimentos, 
Engenharia de Segurança de Trabalho, Engenharia Sanitária, 
Engenharia de Produção, Arquitetura, Urbanismo, Estatística, 
Física, Administração, Contabilidade, Economia, artes Plásticas, 
Artes Visuais, Design, Comunicação Social, Direito, Desenho 
Industrial, Jornalismo, Letras, Linguística, Relações Públicas, 
Medicina Veterinária, Psicologia, Enfermagem, Fisioterapia, 
Educação Física, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Biologia, 
Engenharia de Bioprocessos ou Odontologia fornecido por 
instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da 
Educação. 
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10. DESCRIÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

10.1 Médico Legista 

Executar exames médico-legais em pessoas vivas, mortas e 
suas partes, necessários às instruções pré-processuais e judiciárias, 
para atender às requisições de autoridades competentes. Realizar 
necropsias para determinação da causa-mortis, localização e 
caracterização das lesões externas e internas, com vistas à 
identificação de quaisquer instrumentos causadores, Executar exames 
de clínica médico-legal, para constatação, localização, caracterização, 
extensão e intensidade de lesões corporais, com vistas à 
caracterização do grau de incapacidade física resultante. Conduzir 
tecnicamente exumações e executar exames nos cadáveres 
exumados. Proceder a exames periciais, conforme a escala de 
serviços ou em casos especiais, o cumprimento de determinação 
superior. Realizar perícias de obrigatoriedade médico-legal, rotineiras 
e de especialidades, inclusive psiquiátricas, quando for o caso. 
Proceder a perícias de identificação médico-legal, infortunística, 
traumatologia, sexologia, ginecologia e obstetrícia, além das demais 
ligadas à área forense, em pessoas vivas. Realizar exames clínicos 
do ponto de vista médico-legal em casos de interesse administrativo 
ou judicial e em junta médica. Coletar e encaminhar amostras 
biológicas e outros materiais para exames complementares; requisitar 
exames complementares, como exames radiológicos, 
anatomopatológicos, toxicológicos, bioquímicos, odontológicos, 
psiquiátricos, psicológicos e tantos outros disponíveis no IML, além de 
outros de análise médico-legais em vítimas de crimes. Interpretar 
dados de exames clínicos e exames complementares. Adotar medidas 
de precaução universal de biossegurança nos locais de trabalho. Zelar 
pela conservação, utilização e funcionamento de aparelhos, 
instrumentos e utensílios empregados nos trabalhos. Participar de 
programas e projetos na área de segurança pública. Efetuar estudos, 
análises e pesquisas de interesse médico-legal sob a aprovação de 
protocolo próprio da Direção Geral do IML/PR. Comparecer e prestar 
os esclarecimentos necessários, sempre que requisitados pelas 
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autoridades Judiciárias, Policiais e do Ministério Público, atender as 
requisitórias das Autoridades Policiais, do Ministério Público e 
Judiciárias na instrumentação de inquéritos, ações e/ou 
procedimentos investigatórios ou quaisquer outros aprovados pela 
Direção Geral. Comparecer aos locais de eventos suscetíveis de 
serem periciados cumprindo escala de plantão ou quando 
determinado por superior hierárquico ou pela Direção Geral. Fornecer 
informações necessárias às autoridades requisitantes das perícias, 
nos casos em que, após os exames complementares, for modificado, 
complementado ou suplementado o diagnóstico da causa básica da 
morte ou quaisquer respostas aos quesitos dos laudos de necropsia, 
de clínica médica ou outros, inclusive retificações. Cumprir as 
determinações superiores compatíveis com as suas obrigações e 
responsabilidades, as disposições legais e regulamentares, e os 
horários normais e extraordinários da jornada de trabalho. Elaborar 
protocolos de condutas médicas, emitir laudos, elaborar relatórios, 
elaborar procedimentos operacionais padrão, elaborar materiais 
informativos e normativos, arquivar documentos, constituir comissões 
quando convocado, participar de atividades de planejamento. Exercer 
cargos de coordenação ou supervisão na área de sua competência, 
quando convocado. Guardar sigilo total e não divulgar quaisquer fatos 
vinculados ao exercício da função, relacionados a atividades de 
processos investigatórios, policiais, judiciários e de segurança em 
geral. Executar outras atividades correlatas ao cargo. 

10.2 Perito Criminal 
Realizar exames periciais em locais de infração penal (locais de 

homicídio, suicídio, latrocínio, furto, roubo, danos); efetuar exames em 
locais de incêndio, desabamentos e explosões; realizar exames em 
instrumentos utilizados, ou presumivelmente utilizados, na prática de 
infrações penais; efetuar exames em veículos buscando numerações 
identificadoras, vestígios biológicos e outros; proceder a pesquisas de 
interesse do serviço pericial e outras correlatas, coletar dados e 
informações necessárias à complementação dos exames periciais, 
participar da execução das medidas de segurança orgânica e zelar 
pelo cumprimento das mesmas; desempenhar outras atividades que 
visem apoiar técnica e administrativamente as ações e projetos da 



ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 
 

SETOR DE LICITAÇAO 
 

CONCORRÊNCIA N° 065/2016 

47 

Instituição Policial, dirigir viaturas policiais caracterizadas, manuseio 
de cadáveres, vestígios biológicos e drogas, manusear e portar armas 
de fogo, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas. 

10.3 Odonto Legista 
Proceder a exames periciais na área de Odontologia Forense 

necessários às instruções pré-processuais e judiciárias, para atender 
às requisições de autoridades competentes. Proceder a exames 
periciais, conforme a escala de serviços ou em casos especiais, o 
cumprimento de determinação superior.  Realizar exames 
complementares de lesões corporais e sanidade física; perícia de 
mordeduras; estimativa de idade; identificação de cadáveres de morte 
recente, putrefeitos, carbonizados e de ossadas. Avaliar danos da 
maxila, mandíbula, dentes e tecidos moles da boca. Requisitar 
exames complementares, como exames radiológicos, 
anatomopatológicos, microscópicos, de alcoolemia, toxicológicos e 
bioquímicos em parceria com médico-legista. Requisitar 
odontogramas/fichas dentárias clínicas para estudo comparativo de 
identificação ou outros. Efetuar estudos, análises e pesquisas de 
interesse odontolegal sob a aprovação de protocolo próprio da 
Direção Geral do Instituto. Comparecer e prestar os esclarecimentos 
necessários, sempre que requisitados pelas autoridades Judiciárias, 
Policiais e do Ministério Público; atender as requisitórias das 
Autoridades Policiais, do Ministério Público e Judiciárias na 
instrumentação de inquéritos, ações e/ou procedimentos 
investigatórios ou quaisquer outros aprovados pela Direção Geral. 
Cumprir as determinações superiores compatíveis com as suas 
obrigações e responsabilidades, as disposições legais e 
regulamentares, e os horários normais e extraordinários da jornada de 
trabalho. Zelar pela conservação, utilização e funcionamento de 
aparelhos, instrumentos e utensílios empregados nos trabalhos. 
Adotar medidas de precaução universal de biossegurança nos locais 
de trabalho.  Emitir laudos, elaborar relatórios, elaborar procedimentos 
operacionais padrão, elaborar materiais informativos e normativos, 
arquivar documentos. Responder a quesitos periciais, prestar 
depoimentos quando convocado; constituir comissões quando 
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convocado; Participar de atividades de planejamento. Participar de 
programas e projetos na área de segurança pública. Exercer funções 
coordenação e supervisão na área de sua competência. Guardar 
sigilo total e não divulgar quaisquer fatos vinculados ao exercício da 
função/cargo, relacionados a atividades de processos investigatórios, 
policiais, judiciais e de segurança em geral. Executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

10.4 Químico Legal 
Realizar serviços técnico-laboratoriais, para atender às 

requisições de autoridades policiais e judiciárias ou do Ministério 
Público. Realizar exames de tipagem de sangue humano, para fins de 
investigação criminal. Examinar crostas e manchas para verificação 
da presença de sangue, bem como para determinação de sua origem 
– se humano ou animal. Examinar manchas para verificação da 
presença de sêmen em materiais coletados diretamente das vítimas, 
em vestes,  preservativos, objetos e outros. Preservar pelos, cabelos 
e unhas para futuros exames de confronto genético. Realizar 
manchas de sangue em papéis específicos para este fim, com o 
intuito de preservar material para futuro confronto genético. Realizar 
exames laboratoriais de pesquisa de vestígios biológicos em materiais 
humanos e não humanos entre outras atividades periciais 
relacionadas às classes profissionais a que pertencem. Preservar 
materiais periciados para exames de confronto genético. Adotar 
medidas de precaução universal de biossegurança nos locais de 
trabalho.  Emitir laudos, elaborar relatórios, procedimentos 
operacionais padrão, materiais informativos e normativos, e arquivar 
documentos. Responder a quesitos periciais, prestar depoimentos 
quando convocado. Constituir comissões de sindicância e processos 
administrativos disciplinares quando convocado.  Participar de 
atividades de planejamento. Participar de programas e projetos na 
área de segurança pública. Exercer funções coordenação e 
supervisão na área de sua competência. Fazer parte integrante de 
quaisquer das Seções da Divisão de Laboratórios exercendo 
trabalhos concernentes à formação profissional, conforme as 
necessidades da Instituição. Cumprir as determinações superiores 
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compatíveis com as suas obrigações e responsabilidades, as 
disposições legais e regulamentares, e os horários normais e 
extraordinários da jornada de trabalho. 

10.5 Toxicologista 
Realizar serviços técnico-laboratoriais, para atender às 

requisições de autoridades policiais e judiciárias ou do Ministério 
Público.  Executar exames de dosagem alcoólica em sangue, urina e 
materiais diversos de procedência humana. Realizar exames de 
tóxicos gasosos; tóxicos voláteis; tóxicos metálicos; tóxicos orgânicos 
fixos; tóxicos orgânicos solúveis; pesticidas; cáusticos e outros de 
interesse toxicológico em material orgânico de procedência humana e 
vegetal (ervas), bem como em material de procedência não biológica, 
como pós, drágeas, comprimidos e outros; entre outras atividades 
periciais relacionadas às classes profissionais a que pertencem. 
Adotar medidas de precaução universal de biossegurança nos locais 
de trabalho.  Emitir laudos, elaborar relatórios, procedimentos 
operacionais padrão, materiais informativos e normativos, e arquivar 
documentos. Responder a quesitos periciais, prestar depoimentos 
quando convocado. Constituir comissões de sindicância e processos 
administrativos disciplinares quando convocado. Participar de 
atividades de planejamento. Participar de programas e projetos na 
área de segurança pública. Exercer funções coordenação e 
supervisão na área de sua competência. Fazer parte integrante de 
quaisquer das Seções da Divisão de Laboratórios exercendo 
trabalhos concernentes à formação profissional, conforme as 
necessidades da Instituição. Cumprir as determinações superiores 
compatíveis com as suas obrigações e responsabilidades, as 
disposições legais e regulamentares, e os horários normais e 
extraordinários da jornada de trabalho. 

10.6 Auxiliar de Necropsia 
Realizar serviços relativos à necropsia, sob a orientação dos 

Legistas, objetivando detectar a causa mortis, para possibilitar as 
investigações policiais e fornecer subsídios para a Justiça.  Realizar a 
dissecação de músculos, artérias, veias, nervos, articulações e 
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quaisquer outros elementos do corpo humano, conforme orientação 
do Médico Legista. Fazer abertura do crânio, da cavidade torácica e 
abdominal, sempre sob a orientação do Médico Legista. Prestar 
colaboração efetiva e continuada aos médicos legistas no decurso dos 
trabalhos de necropsia, atendendo às solicitações e determinações. 
Auxiliar nos trabalhos de necropsias e de exumações no necrotério ou 
fora dele. Registrar o movimento de entrada e saída de cadáveres em 
sistemas manuais e/ou informatizados conforme protocolos do 
cadastro de corpos adotados pelo IML/PR, pesando e medindo-os. 
Exercer quaisquer trabalhos em ossadas, sob a orientação do médico 
legista, bem como proceder a trabalhos referentes às suas guardas 
nas dependências do IML. Auxiliar na remoção de cadáveres das 
viaturas para o necrotério e, quando liberados das mesas de 
necropsia, para a câmara frigorífica mortuária ou outros locais 
apropriados. Proceder à reconstituição dos corpos após ato 
necroscópico, lavando e secando-os apropriadamente. Identificar os 
corpos com numeração apropriada, bem como suas respectivas 
localizações na câmara frigorífica mortuária. Coletar materiais 
biológicos, projéteis e outros à determinação e sob a supervisão direta 
dos médicos legistas em frascos próprios, identificando-os 
corretamente e armazenando-os de acordo com as normas vigentes. 
Transportar, mantendo a cadeia de custódia, os materiais coletados 
às Divisões de Laboratórios, Anatomia Patológica ou outras. Auxiliar 
na montagem de processos para inumação de corpos não 
identificados e/ou não reclamados, de acordo com as normas 
vigentes. Zelar pelo bom funcionamento e conservação das câmaras 
frigoríficas mortuárias, utilização e funcionamento de aparelhos, 
instrumentos e utensílios empregados nas suas atividades. Adotar 
medidas de precaução universal de biossegurança nos locais de 
trabalho. Cumprir as determinações superiores compatíveis com as 
suas obrigações e responsabilidades, as disposições legais e 
regulamentares, e os horários normais e extraordinários da jornada de 
trabalho. Guardar sigilo total e não divulgar quaisquer fatos vinculados 
ao exercício da função, relacionados a atividades de processos 
investigatórios, policiais, judiciários e de segurança em geral. Elaborar 
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procedimentos operacionais padrões relacionados às suas atividades.  
Constituir comissões de Processos de Sindicância ou Administrativos 
Disciplinares quando convocado.  Executar outras atividades 
correlatas ao cargo. 

10.7 Auxiliar de Perícia 
Conduzir viaturas de remoção de cadáveres e administrativos e, 

eventualmente, acompanhar motoristas auxiliando-os. Realizar o 
traslado de cadáveres de locais de morte ou hospitais ou de quaisquer 
outros lugares para a sede do IML, ou outros, conforme ordens e 
orientações dos Chefes de Plantão ou superiores. Retirar os corpos 
das viaturas na chegada às Seções Médico-Legais e auxiliar na 
identificação, tomada de peso, estatura e na realização de demais 
protocolos de cadastramento e/ou liberação, inclusive entrega de 
Boletins que acompanham os cadáveres. Elaborar Boletim de 
Ocorrência do IML do local do evento contendo todas as 
circunstâncias do fato e nomes de testemunhas e de policias 
presentes e suas respectivas informações. Solicitar preenchimento de 
Ficha Hospitalar de Preenchimento Obrigatório do IML quando do 
traslado de corpos provenientes de hospitais, clínicas ou qualquer 
instituição de saúde. Definir rotas e itinerários com a chefia de plantão 
do necrotério. Comunicar-se com a Chefia de Plantão do necrotério 
através de rádio comunicador, ou telefone celular ou outro meio 
qualquer de comunicação.  Conduzir pessoas, cadáveres, amostras 
biológicas, drogas brutas, cargas, documentos e objetos quando por 
determinação superior.  Realizar inspeções diárias, pequenos reparos 
e manutenções básicas do veículo, inclusive troca de pneus, 
vistoriando o veículo sob sua responsabilidade à entrega no final da 
jornada de trabalho. Providenciar junto ao Chefe do Setor de 
Transportes ou ao Administrativo, manutenção preventiva e corretiva 
de veículos. Utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) e 
sinalização de segurança. Auxiliar na organização da rotina de 
serviços e procedimentos. Colaborar para o bom funcionamento e 
conservação das câmaras frigoríficas mortuárias, utilização e 
funcionamento de aparelhos, instrumentos e utensílios empregados 
nos serviços aos quais estiver afeito. Realizar registros e elaborar 
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relatórios. Cumprir o disposto no Código Brasileiro de Trânsito e 
Normas de Direção Defensiva, bem como preencher formulário 
referente aos dados da viatura a cada entrega da mesma. Controlar o 
consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a 
manutenção adequada do veículo. Zelar pela conservação e limpeza 
do veículo diariamente. Providenciar a realização de ajustes e 
pequenos reparos. Auxiliar no carregamento e descarregamento de 
materiais. Efetuar a prestação de contas das despesas de 
manutenção do veículo. Preencher formulários com dados relativos à 
quilometragem, trajetos, horário de saída e chegada. Realizar viagens 
intermunicipais e interestaduais a serviço do IML conforme 
determinações superiores. Adotar medidas de precaução universal de 
biossegurança nos locais de trabalho. Cumprir as determinações 
superiores compatíveis com as suas obrigações e responsabilidades, 
as disposições legais e regulamentares, e os horários normais e 
extraordinários da jornada de trabalho. Guardar sigilo total e não 
divulgar quaisquer fatos vinculados ao exercício da função, a 
atividades de processos investigatórios, policiais, judiciários e de 
segurança em geral.  Constituir comissões a que for nomeado.  
Executar outras atividades correlatas ao cargo. 
 
11. DETALHAMENTO DE FASES DO CONCURSO 
 Para avaliação preliminar dos conteúdos programáticos, 
encaminhamos anexo com os conteúdos do concurso de 2007, uma 
vez que os conteúdos atuais ainda não foram fechados, mas terão 
muita afinidade com os apresentados no anexo. 

11.1 Prova objetiva 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
- 90 questões de múltipla escolha, sendo 55 de conhecimento 
específico e 35 de conhecimento geral (conforme conteúdo 
programático a ser finalizado), com valor de um ponto cada; 
- uma questão discursiva, redação sobre tema da atualidade, com 
quarenta linhas no máximo e vinte e cinco no mínimo, com valor de 10 
pontos. 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
- 90 questões de múltipla escolha, sendo 55 de conhecimento 
específico e 35 de conhecimento geral (conforme conteúdo 
programático a ser finalizado), com valor de um ponto cada; 
- uma questão discursiva, redação sobre tema da atualidade, com 
quarenta linhas no máximo e vinte e cinco no mínimo, com valor de 10 
pontos. 
 
 Os quadros a seguir mostram as quantidades de provas 
discursivas a serem corrigidas para cada função. 
 

Cargo Perito Oficial – função MÉDICO LEGISTA 
Área de conhecimento No provas discursivas 

corrigidas 
A 15 

B - região Curitiba 50 
B - região Apucarana 15 

B - região Campo Mourão 15 
B - região Cascavel 15 

B - região Foz do Iguaçu 15 
B - região Francisco Beltrão 15 

B - região Guarapuava 15 
B - região Ivaiporã 15 

B - região Jacarezinho 15 
B - região Londrina 30 
B - região Maringá 30 

B - região Paranaguá 15 
B - região Paranavaí 15 

B - região Pato Branco 15 
B - região Ponta Grossa 15 

B - região Toledo 15 
B - região Umuarama 15 

B - região União da Vitória 15 
Quadro 06: Provas discursivas a serem corrigidas para a função de Médico 

Legista 



ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 
 

SETOR DE LICITAÇAO 
 

CONCORRÊNCIA N° 065/2016 

54 

 
Cargo Perito Oficial – função PERITO CRIMINAL 

Área de conhecimento No provas discursivas 
corrigidas 

1 110 
2 55 
3 50 
4 50 
5 45 
6 25 
7 25 
8 220 

Quadro 07: Provas discursivas a serem corrigidas para a função de Perito 
Criminal 

 
Função  No de Vagas 

Odonto Legista 40 
Químico Legal 40 
Tóxicologista 40 

Auxiliar de Necropsia 200 
Auxiliar de Perícia 300 

Quadro 08: Provas discursivas a serem corrigidas para as demais funções.  
 

11.2 Avaliação de títulos 
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
 Serão pontuados os seguintes itens: 
- experiência profissional na área policial (por carreira e por ano de 
exercício)  
- experiência profissional na respectiva área de graduação (pontuação 
por ano de exercício) 
- título de especialização (até dois) 
- título de mestrado (até dois)  
- título de doutorado ou pós- doutorado (até dois) 
CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
 Serão pontuados os seguintes itens: 
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- experiência profissional na área policial (por carreira e por ano de 
exercício)  
- experiência profissional na área de saúde ou área afim (pontuação 
por ano de exercício) 
- diploma de curso técnico (até quatro) 

11.2 Avaliação Psicológica 
 Os perfis profissiográficos estão tendo seus níveis adaptados 
para as respectivas funções, de acordo com os níveis de exigência 
para cada característica.  
 
Característica Parâmetro Descrição 

Controle 
emocional 

 
Adequado 

Habilidade de reconhecer as próprias emoções 
diante de um estímulo, controlando-as de forma 
que não interfiram em seu comportamento. 

 
Ansiedade 

 
Diminuída 

Preocupação antecipada com aceleração das 
funções orgânicas que podem afetar sua 
capacidade de reação diante de situações de 
estresse. 

 
Impulsividade 

 
Diminuída 

Incapacidade de controlar as emoções e tendência 
a reagir de forma brusca e intensa diante de um 
estímulo interno ou externo. 

 
Imparcialidade 

 
Adequada 

Capacidade de analisar situações e dados sem se 
deixar influenciar por apelos emocionais ou 
pressão de terceiros. 

Domínio 
psicomotor 

 
Adequado 

Habilidade cinestésica para movimentar o corpo 
com equilíbrio, atendendo às solicitações psíquicas 
e/ou emocionais. 

Raciocínio 
espacial 

 
Adequado 

Capacidade de identificação de espaços e 
habilidade em formar representações mentais 
visuais e manipulá-las transformando-as em novas 
representações. 

 
Raciocínio 

Lógico 

 
 

Elevado 

Capacidade de identificação e compreensão de 
padrões de dados ou situações existentes, 
utilizando tais padrões como parâmetro de análise 
e previsão de resultados em novas situações 
similares. 

Atenção 
Concentrada 

Adequada 
Capacidade de abstrair-se de tudo e fixar a atenção 
em um objeto quando necessário.  

 
Capacidade de 

observação 

 
Adequada 

Capacidade de observar ou identificar vários 
elementos em um conjunto, sem focar a atenção 
demasiadamente em algo que pareça mais 
chamativo ou evidente. 

  Capacidade de transmitir conhecimentos, 
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Característica Parâmetro Descrição 
Objetividade Adequada mensagens ou fornecer explicações de maneira 

clara e objetiva. 

 
Autoconfiança 

 
Adequada 

Atitude de autodomínio, presença de espírito e 
confiança nos próprios recursos, estabelecendo 
contatos de forma resoluta e decidida, acreditando 
em si mesmo. 

Resistência à 
frustração 

 
Elevada 

Habilidade de desempenhar atividades 
adequadamente quando privado da satisfação de  
necessidade pessoal, em uma dada situação 
profissional ou pessoal. 

 
Inteligência 

 
Adequada 

Grau de inteligência global aliada à capacidade de 
incorporar novos conhecimentos e reestruturar 
conceitos já estabelecidos. 

 
Agressividade 

 
Adequada 

Energia que dispõe o indivíduo a enfrentar 
situações adversas, direcionando-a de forma  que 
seja benéfica para si e para a sociedade, 
mostrando-se uma pessoa combativa. 

Adaptabilidade Elevada 
Capacidade do indivíduo adaptar seu 
comportamento às mais diversas situações. 

Flexibilidade Elevada 
Capacidade do indivíduo agir com desenvoltura nas 
mais diversas situações e/ou idéias. 

Maturidade Adequada 
Desenvolvimento físico e psicológico de acordo 
com a idade cronológica. 

Responsabilida
-de 

Elevada 
Capacidade do indivíduo tomar decisões, 
assumindo suas conseqüências. 

Dinamismo Elevado Capacidade de desenvolver atividades intensas. 

Iniciativa Elevada 
Capacidade em empreender e propor novas 
atitudes e/ou idéias. 

Fluência verbal Adequada 
Capacidade em comunicar-se de forma 
compreensível e agradável. 

Sociabilidade Elevada 
Capacidade em conviver em grupos de forma a 
proporcionar a possibilidade de trocas afetivas. 

Capacidade de 
liderança 

Adequada 
Capacidade de gerenciar grupos em todos os seus 
aspectos. 

Fobias Ausentes 

Medo irracional ou patológico de situações 
específicas como animais, altura, água, sangue, 
fogo etc., que levam o indivíduo a desenvolver 
hesitação ou crises de pânico. 

Honestidade Elevada 
Respeito aos limites alheios com probidade e 
decoro. 

Capacidade de 
trabalho em 

equipe 
Adequada 

Trabalhar em conjunto de forma harmônica e 
racional, buscando sempre o resultado adequado 
para a tarefa.   

Quadro 09: Características a serem avaliadas no exame psicológico.  
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11. RESPONSABILIDADES 
- Arrecadação das taxas: (X) Proponente ou (  ) cliente; 
- Perícia médica: ( ) Proponente ou (X) cliente;  
- Publicações: (X) Proponente ou ( ) cliente;  
- Isenções de taxas (recebimento e análise de documentação): (X) 
Proponente ou ( ) cliente;  
- Ônus das isenções de taxa: (X) Proponente ou ( ) cliente. 
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ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENOR 
 
 
 
(Empresa)_____________________, CNPJ nº ________________, DECLARA 
para os devidos fins, sob as penas da Lei, que não utiliza a mão-de-obra direta ou 
indireta de menores de dezoito (18) anos para a realização de trabalhos noturnos, 
perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão-de-
obra direta ou indireta de menores de dezesseis (16) anos, exceto na condição de 
aprendiz a partir de quatorze (14) anos, conforme determinação Constitucional e 
Lei 9.854/99. 
 
 

 
local e data, 

 
 
 
 

________________________________ 
nome e carimbo do representante legal 
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ANEXO V 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
 
 
 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
     Para fins de participação na presente 
Concorrência Pública, declaramos para todos os fins de direito a inexistência e 
superveniência de fato impeditiva da habilitação, nos termos do Artigo 32 
Parágrafo 2º da Lei 8.666/93 e com as alterações posteriores e demais 
legislações aplicáveis à espécie. 
 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 
 

 
 
 

Curitiba,.... de ........... de 2014. 
 

 
 
 

________________________________ 
Nome da Empresa 

 
 
 

_______________________________ 
Assinatura do Representante 
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ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FISCAL 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
........................................................ , inscrita no CNPJ nº ........................... , por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ............................................. , 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ........................ , e do CPF nº 
............................ , DECLARA, para fins do disposto no Edital de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº ....../____, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 
 
OBS.: Assinalar com um “X” a condição da empresa: 
 
1) (   ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006; 
 
2) (  ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 
 
3) (   ) EMPRESA NÃO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
 
 Caso assinalado a opção 1 ou 2, declara ainda que a empresa está 
excluída das vedações constantes no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 
 

...................................................... 
Data 

..................................................................................... 
Representante Legal 

 
IMPORTANTE: 

1. As licitantes deverão entregar esta declaração na fase de credenciamento, 
assinalando uma das condições com epígrafe. 

2. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, poderá ser objeto de diligência para confirmação da 
veracidade da mesma e implicará no tratamento diferenciado previsto na 
Lei Complementar nº 123/06. 

3. A Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de 
pequeno porte, falsa ou inverídica sujeitará a licitante às sanções 
administrativas previstas neste edital, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
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ANEXO VII 
 
 

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS EXIGIDOS NO 
EDITAL E HABILITAÇÃO 

 
 
 

D E C L A R A Ç Ã O 
 
 

 Declaramos, para os fins de participação em licitação e sob pena da Lei, 
que a Empresa .............................................. , estabelecida na Cidade de 
.................... , Estado ................. , Rua .............................. , nº ....... , bairro 
............... , fone ...................... , CNPJ ...................................... , cumpre 
plenamente os requisitos exigidos no Edital e habilitação do presente certame. 
 
 
 

 
Município, .......... de .................... de 2014 

 
 
 
 
 

............................................................... 
Nome e RG do representante legal 
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ANEXO VIII 
 
 

MODELO TERMO DE RENÚNCIA 
 
 
 
 

RENÚNCIA 
 

........................................................ , inscrita no CNPJ nº ........................... , por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) ............................................. , 
portador (a) da Carteira de Identidade nº ........................ , e do CPF nº 
............................ , Declara, na forma da Lei que não pretende recorrer da decisão 
da Comissão de Licitação, RENÚNCIANDO, EXPRESSAMENTE ao direito de 
recurso e ao prazo respectivo, concordando, em seqüência, com o curso do 
procedimento licitatorio . 
 
 

...................................................... 
Data 

..................................................................................... 
Representante Legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
Esta declaração deverá ser entregue durante a seção da Concorrência Pública 
quando solicitado pelo presidente da Sessão. 
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ANEXO IX 
 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE 
ENTIDADE PARA A REALIZAÇÃO DE 
CONCURSO PÚBLICO, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES 
INDICADAS NO EDITAL DE LICITAÇÕES 
REFERENTE A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
065/2016 - SESP, QUE ENTRE SI FAZEM O 
ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
SEGURANÇA PÚBLICA, E A EMPRESA 
_________________________. 

PROTOCOLO: 13.337.947-9 

 

O ESTADO DO PARANÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA, inscrito no CNPJ sob n. º 76.416.932/0001-81, com 

sede localizada junto à Rua Deputado Mário de Barros, n.º 1.290, Centro Cívico, 

CEP: 80.530-280, Curitiba/PR, neste ato representada pelo senhor 

_______________________ e a Empresa ___________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

00000000000000000000, com sede na (endereço), neste ato representado por, 

____________________ RG 0.000.000-0 e CPF 000.000.000-00, doravante 

denominada simplesmente de CONTRATADA, resolvem firmar o presente 

CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, obedecidas as 

condições constantes do Edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 065/2015 – 

SESP, e da proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/___, documentos 

estes que fazem parte integrante do presente contrato em todos os seus 

conteúdos mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

Dos Documentos Integrantes deste Contrato 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A contratada obedecerá ao estipulado neste contrato, 

bem como as disposições constantes dos documentos adiante enumerados, que 
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compõem o processo de CONCORRÊNCIA PÚBLICA e que, independentemente 

de transcrição, fazem parte integrante e complementar deste contrato: 

I. Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 000/2016- SESP com todos os 
seus Anexos; 

II. Proposta e documentos que a acompanham, firmados pela CONTRATADA. 
III. Protocolo n.º 13.337.947-9 de 15/09/2014. 

 

Do Objeto 

CLÁUSULA SEGUNDA: O presente contrato tem por objeto a contratação de 

entidade para a realização de concurso público, constantes na CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA n.º 065/2016 - SESP, de acordo com as condições e especificações 

exigidas no Edital e conforme proposta comercial da empresa datada de 00/00/00. 

 

Responsabilidade pelo Gerenciamento 

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATANTE procederá o gerenciamento do 

presente contrato por meio do Gestor e Fiscal do Contrato. A fiscalização do 

contrato se dará pelo canal técnico e não pelo canal hierárquico da Instituição; 

§ 1º. A gestão dos contratos será exercida pelo servidor Andre Leonardo 

Severo, Diretor Administrativo da Polícia Científica, RG 6.041.831-4 – 

telefone: (41) 9942-1217. 

§ 2º. Atribuições do Gestor do Contrato: 

a) Manter sob sua guarda os contratos e seus termos aditivos;  

b) Solicitar à contratada a indicação de preposto;  

c) Manter arquivado todos os documentos relativos ao contrato em ordem 

cronológica, registrando no processo os fatos ocorridos a fim de documentá-los, 

cuidando para que os despachos sejam emitidos dentro do prazo;  

e) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 

responsabilidade, a necessidade de prorrogação ou de nova contratação e tomar 

as providências cabíveis que estiverem na esfera de sua atribuição; 

f) Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de 

acordo com o estabelecido no instrumento contratual;  

g) Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, observando sempre o 

valor do contrato;  
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h) Conferir toda a documentação que acompanha a Nota Fiscal de prestação de 

serviços contínuos, através de formulário próprio para certificação da despesa e 

encaminhamento da Nota Fiscal para pagamento, a fim de verificar se a empresa 

está em dia com suas obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

i) Havendo necessidade de devolução da nota fiscal ou qualquer outro documento 

manter uma cópia no processo, justificando o motivo da devolução;  

j) Sugerir a aplicação de penalidades ao contratado em face do inadimplemento 

das obrigações;  

k) Emitir pareceres e relatórios como forma de subsidiar a Administração na 

tomada de decisões. 

§ 3º. A Fiscalização do contrato durante a execução do serviço será de 

responsabilidade do servidor Luiz Rodrigo Grochoki, Perito Oficial, RG 

7.522.697-7 – telefone: (41) 9933-5439. 

4º. Atribuições do Fiscal do Contrato: 

a) Conhecer detalhadamente o contrato e as cláusulas nele estabelecidas, 

sanando qualquer dúvida com os demais setores responsáveis pela 

Administração para o fiel cumprimento do contrato;  

b) Conhecer a descrição dos serviços a serem executados (prazos, locais, 

material a ser empregado, etc.);  

c) Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização dos 

materiais, equipamentos, contingente em quantidades suficientes para que seja 

mantida a qualidade dos mesmos;  

d) Solicitar, quando for o caso, a substituição dos serviços por inadequação ou 

vícios que apresentem;  

e) Verificar se a entrega de materiais, execução de obras ou a prestação de 

serviços será cumprida integral ou parceladamente;  

f) Anotar em formulário próprio todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 

faltas ou defeitos observados e encaminhar cópia ao Gestor do Contrato;  

g) Zelar pela fiel execução do serviço, sobretudo no que concerne à qualidade 

dos materiais utilizados e dos serviços prestados; 
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i) O Fiscal do Contrato anotará todas as ocorrências relacionadas com a 

execução do contrato, utilizando-se para tanto de um livro próprio. 

j) O Fiscal do Contrato é responsável pelo recebimento do objeto e tem o dever 

de conferir se o produto/serviço entregue corresponde fielmente ao que foi licitado 

e contratado, no que toca às especificações técnicas e também aos aspectos 

quantitativos e qualitativos; 

l) Após a conferência da entrega do produto, deve-se rejeitar, no todo ou em 

parte, o fornecimento em desacordo com as condições pré-estabelecidas, fixando 

o prazo para que este promova correção ou substituição do referido produto; 

m) Caso o fornecedor não corrija as inconsistências apontadas, no prazo que lhe 

foi assinalado, deverá o Fiscal do Contrato, comunicar o Gestor do Contrato, 

mediante parecer fundamentado, os fatos ocorridos, as inconsistências entre o 

que estava contratado e o que foi entregue pelo fornecedor, bem como as 

tentativas de solucionar o problema, juntando todos os documentos que forem 

necessários para provar os fatos narrados; 

n) Os registros de ocorrências deverão ser guardados uma via com os fiscais e 

encaminhados uma cópia ao Gestor do Contrato para conhecimento e demais 

providências. 

 

Das Condições de Pagamento 

CLÁUSULA QUARTA: Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste 

instrumento e no edital da CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 065/2016 - SESP, o 

pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE em até 30 (trinta) dias da entrega 

destas pela CONTRATADA, conforme cronograma, 30 % do valor quando da 

homologação das inscrições, 40 % quando  da  publicação  da  lista  

classificatória  correspondente  às  provas objetivas, 30% quando da 

homologação final do concurso ou ainda de acordo com oe desembolso da 

Secretaria de Estado da Fazenda. 

 

I. O CNPJ / MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na 

proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento. 
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II. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pelo 

CONTRATANTE, em decorrência de penalidade ou inadimplência, nos 

termos da legislação vigente. 

 

Do Valor e da Dotação Orçamentária 

CLÁUSULA QUINTA: O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores 

contantes nas tabelas abaixo, de acordo com o número de inscrições efetivas 

(pagantes e isentos) para as funções de nivel médio (quadro 01) e nível superior 

(quadro 02). 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

No (NM) de inscrições 
efetivadas nível médio 

Valor a ser pago à 
contratada em R$ 

Valor cobrado por 
inscrição excedente em 

R$ 

NM ≤ 2.500 V1 X - X - X 

2.501 ≤ NM ≤ 5.000 V1 + C2(NM – 2.500) C2 

5.001 ≤ NM ≤ 7.500 V2 + C3(NM – 5.000) C3 

7.501 ≤ NM ≤ 10.000 V3 + C4(NM – 7.500) C4 

10.001 ≤ NM ≤ 12.500 V4 + C5(NM – 10.000) C5 

NM ≥ 12.501 V5 + C6(NM – 12.500) C6 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

No (NS) de inscrições 
efetivadas – nível 

superior 

Valor a ser pago à 
contratada em R$ 

Valor cobrado por 
inscrição excedente em 

R$ 

NS ≤ 2.000 P1 X - X - X 

2.001 ≤ NS ≤ 4.000 P1 + D2(NS – 2.000) D2 

4.001 ≤ NS ≤ 6.000 P2 + D3(NS – 4.000) D3 

6.001 ≤ NS ≤ 8.000 P3 + D4(NS – 6.000) D4 

8.001 ≤ NS ≤ 10.000 P4 + D5(NS – 8.000) D5 

NS ≥ 10.001 P5 + D6(NS – 10.000) D6 
 

Parágrafo único: As despesas do presente contrato correrão a conta da Dotação 

Orçamentária: 00000000000000, Orçamentária– Ações do XXXXXX, fonte 000.  
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Do Prazo de Execução e Vigência 

CLÁUSULA SEXTA: Obriga-se a CONTRATADA a executar as fases do 

presente objeto deste contrato de acordo com o cronograma estabelecido, 

conforme: 

ATIVIDADE DIAS 
CORRIDOS 

Data da assinatura do contrato D 
Data prevista para divulgação do edital de abertura D + 30 
Data prevista para aplicação das provas objetivas e discursivas  D + 90 
Data prevista para aplicação da avaliação psicopatológica D + 130 
Data prevista para avaliação de títulos D + 160 
Data prevista para publicação do edital de homologação do 
resultado final 

D + 200 

 

§ 1º Por ocasião da entrega, caso seja detectado que o objeto contratado não 

atenda às especificações contidas no edital e no presente contrato, o 

CONTRATANTE rejeitá-lo-á, obrigando-se a CONTRATADA a providenciar a 

adequação do objeto não aceito(s) no prazo de 03 (três) dias. 

§ 2º Não ocorrendo adequação no prazo indicado no parágrafo anterior, é 

facultado ao CONTRANTE rescindir o contrato. 

§ 3º O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses 

contados da data de sua assinatura. 

 

Obrigações da Contratada 

CLÁUSULA SÉTIMA: São Obrigações da CONTRATADA: 

§ 1º Executar as fases do presente contrato de acordo com os prazos 

estabelecidos; 

§ 2º Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação; 

 

Obrigações do Contratante 

CLÁUSULA OITAVA: São obrigações do CONTRATANTE: 
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§ 1º Efetuar os pagamentos de acordo com o fixado no presente contrato. 

§ 2º Comunicar à CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer 

irregularidade, imprecisão ou desconformidade verificada no objeto do contrato, 

assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as 

sanções legais e contratualmente previstas. 

§ 3º Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, 

do que se dará ciência à CONTRATADA; 

 

Das Penalidades 

CLÁUSULA NONA: O não cumprimento das obrigações contratuais ensejará a 

aplicação das seguintes sanções, independentemente de outras previstas em lei: 

I. Advertência no caso de qualquer conduta que prejudique o andamento do 

procedimento da contratação; 

II. Multas de mora de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia de atraso na 

execução das fases previstas no objeto deste contrato, sobre o valor da 

correspondente nota de empenho, e compensatória de 10 % (dez por cento) 

sobre o valor total da licitação ou sobre o valor restante, no caso de 

inexecução total ou parcial do contrato, respectivamente; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração 

e, se for o caso, descredenciamento no CLE/SEAP, pelo prazo de até 05 

(cinco) anos ou enquanto perduram os motivos determinantes da punição. 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública. 

 

§ 1º As penalidades previstas serão aplicadas mediante processo administrativo 

autorizado pela autoridade competente, garantindo-se o contraditório e ampla 

defesa ao interessada. 

§ 2º As multas aplicadas deverão ser recolhidas à conta da Contratante no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da notificação, podendo o seu valor ser 

descontado do documento de cobrança, na ocasião de seu pagamento. 

§ 3º As multas, quando não recolhidas ou descontadas no prazo descrito no item 

anterior deste contrato sofrerão reajuste pelo IPCA/IBGE. 
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Dos Casos de Rescisão 

CLÁUSULA DÉCIMA: O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das 

cláusulas e condições estabelecidas neste contrato assegurará ao 

CONTRATANTE, nos termos do  Título IV – Capítulo I da Lei Estadual 

15.608/2007, combinado, subsidiáriamente, com a Seção V, do Capítulo III da Lei 

n.º 8.666/1993 em sua atual redação, o direito de dá-lo por rescindido, mediante 

notificação por escrito, através de ofício entregue diretamente ou por via postal, 

com prova de recebimento. 

§ 1º Fica a critério do representante do CONTRATANTE declarar rescindido o 

contrato, nos termos do “caput” desta cláusula, ou aplicar as multas de que trata a 

cláusula das penalidades deste contrato. 

I. Fica este contrato rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos 

seguintes casos de inadimplemento por parte da CONTRATADA: 

a. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 

b. Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de cláusulas 

contratuais, especificações e prazos; 

c. Atraso injustificado da entrega do bem licitado; 

d. Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração de 

insolvência civil da CONTRATADA. 

§ 2º A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos: 

I. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, 

justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa 

a que está subordinada ao CONTRATANTE, devidamente deduzidas em 

processo administrativo regularmente instaurado. 

II. Supressão, unilateral por parte da Administração, dos quantitativos dos 

bens, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite 

permitido no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/1993. 

III. Atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administração, decorrentes de serviços prestados, salvo em caso de 

calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. 
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IV. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do contrato. 

V. Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º 8.666/1993, 

com redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999. 

§ 3º A rescisão deste contrato será: 

I. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE nos casos 

enumerados nesta minuta. 

II. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da 

licitação, desde que haja conveniência para a Administração. 

III. Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época da rescisão 

contratual. 

a. Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam, 

respectivamente, os itens I e II, do § 3º, haverá precedência de 

autorização escrita e fundamentada do CONTRATANTE. 

 

Das Alterações Contratuais 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Este contrato poderá ser alterado na 

ocorrência das hipóteses previstas no art. 112 da Lei n.º 15.608/2007. 

 

Da Legislação Aplicável 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O presente contrato é regido pela Lei Estadual 

15.608/2007, Lei Complementar Federal n.º 101/00, e subsidiáriamente, pela Lei 

n.º 8.666/1993, pelos Decretos Estaduais citados no preâmbulo do Edital da 

licitação, referente ao objeto deste contrato, bem como, pelo Edital e seus 

anexos. 

 

Dos Casos Omissos 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os casos omissos serão resolvidos pelo 

CONTRATANTE, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à 

espécie. 
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Do Foro 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Curitiba, capital 

do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer questões relativas a este contrato, 

com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

Do Encerramento 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: E, por estarem de acordo com o ajustado e 

contratado, as partes, através de seus representantes, firmam o presente 

contrato, em três vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas. 

 

Curitiba,           de                              de 2014. 

 

_______________________________________ 

SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 

 

_____________________________ 

CONTRATADA 

TESTEMUNHA 1                                                                 TESTEMUNHA 2 

 



ESTADO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA 
 

SETOR DE LICITAÇAO 
 

CONCORRÊNCIA N° 065/2016 

73 

ANEXO X 

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 

A Proposta Técnica deverá satisfazer ao previsto nos itens abaixo 
determinados, elencando os profissionais e suas respectivas qualificações e, na 
descrição dos serviços, deverá obedecer rigorosamente a todas as informações 
técnicas exigidas neste termo e seu anexo, abrangendo a totalidade do objeto em 
pauta. 

A Proposta Técnica deverá conter os seguintes documentos: 
 
Experiência profissional da equipe  
A comprovação da experiência profissional da equipe técnica vinculada à 

proposta será realizada por meio de cópia autenticada em cartório dos registros 
na carteira de trabalho ou do contrato de prestação de serviços, e no caso de 
sociedade, mediante apresentação de documento que comprove essa condição 
em relação à licitante. 

 
Qualificação complementar da equipe técnica  
Comprovação da formação acadêmica complementar obrigatória de nível 

superior, por meio de cópias (verso e anverso) autenticadas dos diplomas e/ou 
certificados devidamente registrados no Ministério da Educação ou equivalente, 
dos seguintes cursos:  

- pós-graduação (latu sensu) e/ou especialização 
- pós-graduação (strictu sensu) em nível de Mestrado 
- pós-graduação (strictu sensu) em nível de Doutorado. 

 
Qualificação técnica da licitante em quantidade de candidatos inscritos  

e complexidade do concurso 
Apresentação  de atestados/certidões emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, relativos a serviços pertinentes ao objeto da 
licitação. Estes atestados deverão conter as seguintes informações: 

· Identificação, constando nome completo e cargo do signatário.  

· Número de candidatos inscritos. 

· Descrição das etapas de seleção, contendo obrigatoriamente prova 
objetiva e prova discursiva - pelo menos uma questão (redação 
sobre qualquer tema).  

· Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos 
serviços prestados pela licitante.  

 
Experiência da licitante em quantidade  de  concursos   
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Apresentação  de atestados/certidões emitidos por pessoas jurídicas de 
direito público ou privado, relativos a serviços pertinentes ao objeto da 
licitação. Estes atestados deverão conter as seguintes informaçãoes: 

· Identificação, constando nome completo e cargo do signatário. 

· Manifestação expressa da empresa cliente quanto à qualidade dos 
serviços prestados pela licitante. 

· Atestado(s), em nome da proponente, fornecido(s) por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, acompanhados dos registros 
nas entidades de registro profissional competentes, acompanhado 
do respectivo acervo técnico, comprovando ter a proponente 
executado serviços de características semelhantes ao objeto 
licitado. 

 
Pontuação Técnica 

A experiência profissional da equipe técnica será pontuada até 
um máximo de quarenta pontos. 

Para fins de pontuação neste quesito serão entregues no máximo a 
documentação de 10 (dez profissionais), os quais tenham atuado em 
processos de recrutamento e seleção, independentemente dos cargos 
ocupados e empresas em que trabalharam. 

 

EXPERIÊNCIA DA EQUIPE PROFISSIONAL PONTOS POR 
PROFISSIONAL 

Com até 1 (um) ano  1 (um ponto) 
Acima de 1 (um) até 2 (dois)  anos 2 (dois) pontos  
Acima de 2 (dois) até 3 (três) anos  3 (três) pontos  
Mais de 3 (três) anos 4 (quatro) pontos 
Quadro 06: Pontuação para experiência profissional da equipe técnica.  

 

A pontuação das qualificações complementares da Equipe 
Técnica será atribuída  considerando-se somatório de pontos de cada 
integrante da equipe, de acordo com os quesitos da tabela a seguir: 

 
QUALIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DA EQUIPE 

TÉCNICA 
PONTOS POR 

PROFISSIONAL 

Curso de Especialização 1 (um) ponto; 

Curso de Mestrado 2 (dois) pontos; 

Curso de Doutorado 3 (três) pontos; 

Quadro 07: Pontuação para qualificação complementar  da equipe técnica.  
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Os pontos serão computados uma única vez em cada quesito. 

A pontuação das Qualificação Técnica em função da 
quantidade de candidatos inscritos e complexidade do concurso será 
efetuada de acordo com o quadro a seguir, limitado a no máximo 10 (dez), 
em nome da empresa licitante, e será atribuída de acordo com os 
seguintes critérios: 

 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA EM 
QUANTIDADE DE CANDIDATOS INSCRITOS 

PONTUAÇÃO 
POR 

CONCURSO 
(máximo de 

pontos) Concurso para nível superior, com elaboração de provas 
para pelo menos oito áreas de graduação distintas. 

6 (seis) pontos 
por atestado 

Concurso para nível superior, com elaboração de provas 
para pelo menos cinco áreas de graduação distintas. 

3 (três) pontos 
por atestado 

Concurso efetuado para pelo menos quinze mil candidatos 
efetivamente inscritos. 

5 (cinco) pontos 
por atestado 

Concurso efetuado para pelo menos dez mil candidatos 
efetivamente inscritos. 

3 (três) pontos 
por atestado 

Concurso efetuado para pelo menos seis mil candidatos 
efetivamente inscritos. 

2 (dois) pontos 
por atestado 

Concurso efetuado para pelo menos quatro mil candidatos 
efetivamente inscritos. 

2 (dois) pontos 
por atestado 

Concurso efetuado para menos de quatro mil candidatos 
efetivamente inscritos. 

1 (um) pontos por 
atestado 

Quadro 08: Pontuação para quantidade e complexidade de concursos efetuados.  

 
Na participação de única empresa na licitação, a mesma deverá ter 

no mínimo as seguintes pontuações nos itens da proposta técnica, 
referente à soma total de cada item: 

Experiência profissional da equipe técnica (somatório de 
toda equipe) 

04 (quatro) pontos 

Qualificação complementar da equipe técnica  03 (três) pontos 

Qualificação técnica da empresa em quantidade de 
candidatos  

11 (onze) pontos 

Quadro 09: Pontuações mínimas no caso de licitante única.   

 

A PONTUAÇÃO TÉCNICA da proponente será a soma das 
pontuações obtidas nos critérios “experiência profissional, qualificação 

complementar da equipe técnica e qualificação em quantidade de 

candidatos e complexidade de concurso”, conforme pontuação 
especificada neste item. 
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A NOTA TÉCNICA da proponente será obtida de acordo com a 

expressão a seguir: 
 NT = 100 x PT/MPT  

 

Onde: 

NT = Nota Técnica, 

PT = Pontuação técnica  a proposta em análise, 

MPT = Maior pontuação final obtida pelas licitantes. 
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ANEXO XI 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
CONTEÚDOS GERAIS 

 
 

CONTEÚDO GERAL PARA AS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE NECROPSIA  E 
AUXILIAR DE PERÍCIA 

1) Língua Portuguesa:- Compreensão de textos informativos e 
argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, 
instruções, cartas e ofícios). Domínio da norma do português 
contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação 
da frase e períodos complexos, uso do vocabulário apropriado, pontuação, 
concordância verbal e nominal, emprego de pronomes, grafia e 
acentuação. 

2) Noções de Informática:- 2.1 Conceito de Internet e Intranet. 2.2 
Ferramentas e aplicativos de navegação, de correio eletrônico, de grupo de 
discussão, de busca e pesquisa. 2.3 Procedimentos, aplicativos, 
dispositivos para armazenamento de dados e para realização de cópia de 
segurança (back up). 2.3   Principais aplicativos para edição de textos, 
planilhas eletrônicas, geração de material escrito, áudio-visual e outros. 

3) Noções de Direito:- Constituição Federal e Lei no 8.069/90 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente).   

 
 

CONTEÚDO GERAL PARA O CARGO DE MÉDICO LEGISTA 
1) Língua Portuguesa:- Compreensão de textos informativos e 

argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, 
instruções, cartas e ofícios). Domínio da norma do português 
contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação 
da frase e períodos complexos, uso do vocabulário apropriado, pontuação, 
concordância verbal e nominal, emprego de pronomes, grafia e 
acentuação. 

2) Noções básicas de Direito Penal e Processual Penal:- 3.1 Infração 
penal: elementos, espécies. 3.2 Sujeito ativo e sujeito passivo da infração 
penal. 3.3 Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. 3.4 Erro de tipo 
e de proibição. 3.5 Imputabilidade penal. 3.6 Concurso de pessoas. 3.7 
Crimes contra a pessoa. 3.8 Crimes contra o patrimônio. 3.9 Crimes contra 
a administração pública. 3.10 Do Inquérito Policial. 3.11 Da prova. 3.12 Dos 
peritos e intérpretes.  

3) Noções básicas de Direito Administrativo:- 4.1 Estado, governo e 
administração pública: conceitos elementos, poderes e organização, 
natureza, fins e princípios. 4.2 Agentes públicos: espécies e classificação, 
poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; 
regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e 
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substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, 
criminal e administrativa.  4.3 Poderes administrativos: poder hierárquico, 
poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso do 
poder. 4.4 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação e 
controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, 
autorização. 4.5 Controle e responsabilização da administração: controle 
administrativo, controle judicial, controle legislativo; responsabilidade civil 
do Estado.  

4) Legislação:- Constituição Federal e lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

5) Inglês:- Compreensão e interpretação de textos técnicos. 
 

CONTEÚDO GERAL COMUM AOS  CARGOS DE TOXICOLOGISTA, QUÍMICO 
LEGAL, ODONTOLEGISTA E TODAS AS ÁREAS DE PERITO CRIMINAL 
1) Língua Portuguesa:- Compreensão de textos informativos e 

argumentativos e de textos de ordem prática (ordens de serviço, 
instruções, cartas e ofícios). Domínio da norma do português 
contemporâneo, sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação 
da frase e períodos complexos, uso do vocabulário apropriado, pontuação, 
concordância verbal e nominal, emprego de pronomes, grafia e 
acentuação. 

2) Noções básicas de Direito Penal e Processual Penal:- 3.1 Infração 
penal: elementos, espécies. 3.2 Sujeito ativo e sujeito passivo da infração 
penal. 3.3 Tipicidade, ilicitude, culpabilidade, punibilidade. 3.4 Erro de tipo 
e erro de proibição. 3.5 Imputabilidade penal. 3.6 Concurso de pessoas. 
3.7 Crimes contra a pessoa. 3.8 Crimes contra o patrimônio. 3.9 Crimes 
contra a administração pública. 3.10 Do Inquérito Policial. 3.11 Da prova. 
3.12 Dos peritos e intérpretes.  

3) Noções básicas de Direito Administrativo:- 4.1 Estado, governo e 
administração pública: conceitos elementos, poderes e organização, 
natureza, fins e princípios. 4.2 Agentes públicos: espécies e classificação, 
poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; 
regime jurídico único: provimento, vacância, remoção, redistribuição e 
substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, 
criminal e administrativa.  4.3 Poderes administrativos: poder hierárquico, 
poder disciplinar, poder regulamentar, poder de polícia, uso e abuso do 
poder. 4.4 Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação e 
controle; forma, meios e requisitos; delegação: concessão, permissão, 
autorização. 4.5 Controle e responsabilização da administração: controle 
administrativo, controle judicial, controle legislativo; responsabilidade civil 
do Estado.  

4) Legislação:- Constituição Federal e lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 
Adolescente). 

5) Inglês:- Compreensão e interpretação de textos técnicos. 
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS 
 
CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE AUXILIAR DE NECROPSIA E 

AUXILIAR DE PERÍCIA 
1) História do Brasil:- 1.1 O Brasil no contexto da expansão Portuguesa: 

navegação Portuguesa; a concorrência Espanhola e o Tratado de 
Tordesilhas; o descobrimento do Brasil. 1.2 A implantação do sistema 
colonial: Período pré-colonizadores; a decisão de colonizar o Brasil; 
Governo geral e as câmaras municipais. 1.3 A expansão territorial e a 
fixação das fronteiras: a atividade dos jesuítas; a expansão e o movimento 
Bandeirante; a importância da pecuária no Brasil colonial; os tratados e as 
fronteiras do Brasil. 1.4 As principais rebeliões coloniais: revolta  de 
Beckman; guerra dos mascates; conjuração mineira; conjuração baiana. 
1.5 Processos de emancipação política do Brasil: Causa da ruptura do 
sistema colonial; a vinda da família real; a abertura dos portos e outras 
medidas de D. João; a revolta pernambucana; o processo da 
independência.  1.6 Primeiro reinado: política interna e externa. 1.7 Período 
regencial: regência trina provisória; regência trina permanente; regência de 
Feijó; regência de Araújo Lima. 1.8 Segundo reinado: política interna e 
externa; abolição da escravatura; a queda da monarquia e o advento da 
república. 1.9 Brasil república: Proclamação da república; governos dos 
marechais Deodoro e Floriano Peixoto; a república do café com leite; a 
situação econômica do período; a crise da república velha; a ruptura das 
oligarquias e a revolução de 1930. 1.10 Governo Vargas: revolucionário; 
constitucional; ditatorial. 1.11 Período democrático: as eleições 
presidenciais e a constituição de 1946; governo de Dutra; Juscelino; Jânio 
Quadros e João Goulart. 1.12 Regime militar: a instalação do regime 
militar; governo de Castelo Branco; Costa e Silva; Médici; Geisel; João 
Figueiredo; o fim do regime militar. 1.13 A redemocratização do país: a 
constituinte e a Constituição de 1988. 1.14 Atualidades. 

2) Geografia do Brasil:- 2.1 A situação geográfica do Brasil  e o espaço 
natural: expansão territorial; posição geográfica; fusos horários; o litoral 
brasileiro e aspectos morfológicos; as grandes unidades do relevo 
brasileiro; a rede fluvial e as bacias hidrográficas brasileiras; as condições 
climáticas do Brasil; as paisagens vegetais no Brasil. 2.2 A população 
brasileira: distribuição populacional do Brasil; movimento da população 
brasileira; os processos de urbanização; as áreas metropolitanas do Brasil. 
2.3 O aproveitamento econômico no espaço brasileiro: o extrativismo 
mineral e vegetal, a  silvicultura e a pesca no Brasil; a agricultura no Brasil; 
a criação do gado no Brasil; as fontes de energia no Brasil, petróleo, 
carvão mineral, xisto e energia elétrica; as atividades industriais no Brasil; 
os sistemas de transportes no Brasil; as relações comerciais do Brasil com 
o exterior. 2.4 A região Sul e o Paraná: aspectos físicos e  econômicos do 
Sul do Brasil e do Paraná; aspectos físicos, humanos, econômicos e 
políticos da capital paranaense. 

3) Ciências:- 3.1 Citologia e histologia: a célula; reprodução humana; tecidos 
epiteliais, conjuntivos, musculares, nervoso e sangüíneo. 3.2 Funções de 
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nutrição: alimentos e nutrição; sistema digestório, sistema respiratório; 
sistema circulatório; sistema excretor; o sangue. 3.3 Funções e relação: os 
ossos e as articulações; os músculos; os sentidos; a fonação. 3.4 Funções 
de coordenação: sistema nervoso; sistema glandular. 3.5 Hereditariedade: 
herança biológica e genética. 

 
 

CONTEÚDO ESPECÍFICO PARA O CARGO DE MÉDICO LEGISTA 
ÁREA A 

1) História da Medicina Legal. 
2) Organização da Medicina Legal no Brasil:- Estrutura funcional dos 

Institutos de Medicina Legal.  
3) Conceito e campo de ação da Medicina Legal. 
4) O papel do Médico Perito nos processos judiciais. 
5) Ética da perícia médica:- Auditorias médicas. 
6) A importância da autonomia nas perícias. 
7) Documentos médico-legais:- Relatórios, pareceres e atestados. 
8) Traumatologia Forense:- 8.1 Noções gerais: estudo dos instrumentos 

perfurantes, cortantes, perfuro-cortantes, contundentes, corto-
contundentes, perfuro contundentes e lesões correspondentes. 8.2 
Agentes físicos não-mecânicos: lesões causadas por temperatura, 
eletricidade, pressão atmosférica, explosões e das energias ionizantes e 
não-ionizantes. 8.3 Lesões típicas em casos de tortura. 8.4 Lesões 
corporais: análise e crítica do artigo 129 do Código Penal. 

9) Tanatologia Forense:- 9.1 Noções gerais: sinais de morte; lesões vitais e 
pós-mortais. 9.2 Cronotanatognose e fenômenos cadavéricos; necropsia 
médico-legal. 9.3 Tipos de asfixias: enforcamento, estrangulamento, 
esganadura, sufocação, soterramento, afogamento, confinamento, gases 
inertes e outras. 

10) Toxicologia Forense:- 10.1 Noções gerais; embriaguez etílica e outras 
drogas. 10.2 Estudo médico-legal das lesões causadas por cáusticos e 
venenos. 

11) Antropologia Forense:- 11.1 Noções gerais: princípios de identificação 
humana; identificação de identidade. 11.2 Exumações. 11.3 Ossadas: 
diagnóstico médico-legal da espécie, sexo, idade e estatura em ossadas e 
restos humanos; sinais de violência. 

12) Genética Forense:- 12.1 Noções gerais. 12.2 Investigação de paternidade, 
de maternidade e ambos. 12.3 Aplicações médico-legais do DNA.  

13) Laboratório médico-legal:- Identificação de manchas de líquidos 
orgânicos. 

14) Sexologia Forense:- 14.1 Noções gerais. 14.2 Estudo médico-legal da 
conjunção carnal ilícita e dos atentados ao pudor. 14.3 Estudo médico-legal 
do abortamento e do infanticídio. 14.4 Estudo médico-legal das situações 
de dubiedade sexual, transexualismo, pseudo-hermafroditismo, 
hermafroditismo e outros distúrbios da sexualidade. 

15) Psicopatologia Forense:- 15.1 O conceito de inimputabilidade, semi-
imputabilidade e sua averiguação médico-legal; aplicações no campo 
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penal. 15.2 O conceito da responsabilidade civil e sua averiguação médico-
legal. 

16) Infortunística médico-legal:- 16.1 Conceito de acidente de trabalho. 16.2 
Legislação e perícias de acidente de trabalho. 16.3 Perícias securitárias. 

17) Criminologia:- 17.1  Criminogênese. 17.2 Estudo do crime e do criminoso. 
17.3 Profilaxia e terapêutica criminal.  

18) Responsabilidade civil e criminal do médico:-  Legislação e aspectos 
periciais. 

19) Perícias cíveis e administrativas:- 19.1 Legislação. 19.2 Critérios de 
avaliação de dano. 19.3 Nexo causal.  

20) Psiquiatria: Semiologia psiquiátrica. Psicopatologia. Psiquiatria clínica. 
Delirium. Demências. Intoxicações. Dependências a drogas. Esquizofrenia. 
Transtornos delirantes. Transtornos de humor. Transtornos de ansiedade. 
Transtornos do pânico. Distúrbios alimentares e distúrbios do sono. 
Distúrbios da personalidade. Deficiência mental. Urgências em psiquiatria. 
Psiquiatria infantil e geriátrica. Psicoterapias. Psicofarmacoterapia. 
Terapêuticas biológicas. Legislação em saúde mental. Reforma 
Psiquiátrica. Violência e saúde do trabalhador.  

 
ÁREA B 

1) História da Medicina Legal. 
2) Organização da Medicina Legal no Brasil:- Estrutura funcional dos 

Institutos de Medicina Legal.  
3) Conceito e campo de ação da Medicina Legal. 
4) O papel do Médico Perito nos processos judiciais. 
5) Ética da perícia médica:- Auditorias médicas. 
6) A importância da autonomia nas perícias. 
7) Documentos médico-legais:- Relatórios, pareceres e atestados. 
8) Traumatologia Forense:- 8.1 Noções gerais: estudo dos instrumentos 

perfurantes, cortantes, perfuro-cortantes, contundentes, corto-
contundentes, perfuro contundentes e lesões correspondentes. 8.2 
Agentes físicos não-mecânicos: lesões causadas por temperatura, 
eletricidade, pressão atmosférica, explosões e das energias ionizantes e 
não-ionizantes. 8.3 Lesões típicas em casos de tortura. 8.4 Lesões 
corporais: análise e crítica do artigo 129 do Código Penal. 

9) Tanatologia Forense:- 9.1 Noções gerais: sinais de morte; lesões vitais e 
pós-mortais. 9.2 Cronotanatognose e fenômenos cadavéricos; necropsia 
médico-legal. 9.3 Tipos de asfixias: enforcamento, estrangulamento, 
esganadura, sufocação, soterramento, afogamento, confinamento, gases 
inertes e outras. 

10) Toxicologia Forense:- 10.1 Noções gerais; embriaguez etílica e outras 
drogas. 10.2 Estudo médico-legal das lesões causadas por cáusticos e 
venenos. 

11) Antropologia Forense:- 11.1 Noções gerais: princípios de identificação 
humana; identificação de identidade. 11.2 Exumações. 11.3 Ossadas: 
diagnóstico médico-legal da espécie, sexo, idade e estatura em ossadas e 
restos humanos; sinais de violência. 
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12) Genética Forense:- 12.1 Noções gerais. 12.2 Investigação de paternidade, 
de maternidade e ambos. 12.3 Aplicações médico-legais do DNA.  

13) Laboratório médico-legal:- Identificação de manchas de líquidos 
orgânicos. 

14) Sexologia Forense:- 14.1 Noções gerais. 14.2 Estudo médico-legal da 
conjunção carnal ilícita e dos atentados ao pudor. 14.3 Estudo médico-legal 
do abortamento e do infanticídio. 14.4 Estudo médico-legal das situações 
de dubiedade sexual, transexualismo, pseudo-hermafroditismo, 
hermafroditismo e outros distúrbios da sexualidade. 

15) Psicopatologia Forense:- 15.1 O conceito de inimputabilidade, semi-
imputabilidade e sua averiguação médico-legal; aplicações no campo 
penal. 15.2 O conceito da responsabilidade civil e sua averiguação médico-
legal. 

16) Infortunística médico-legal:- 16.1 Conceito de acidente de trabalho. 16.2 
Legislação e perícias de acidente de trabalho. 16.3 Perícias securitárias. 

17) Criminologia:- 17.1  Criminogênese. 17.2 Estudo do crime e do criminoso. 
17.3 Profilaxia e terapêutica criminal.  

18) Responsabilidade civil e criminal do médico:-  Legislação e aspectos 
periciais. 

19) Perícias cíveis e administrativas:- 19.1 Legislação. 19.2 Critérios de 
avaliação de dano. 19.3 Nexo causal.  

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DO CARGO DE TOXICOLOGISTA 

1) Análise instrumental:- 1.1  Conhecimentos básicos em cromatografia 
gasosa, detectores para cromatografia gasosa (detector de condutividade 
térmica, detector de ionização de chama, detector de Nitrogênio e Fósforo 
e detector de captura de elétrons); cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas; cromatografia a líquido com detector de arranjo 
de diodos e com detector de fluorescência; infra-vermelho; absorção 
atômica; cromatografia em camada delgada.  

2) Operações básicas de laboratório:-  2.1 Preparo de reativos e soluções. 
2.2 Técnicas básicas de pesagem. 2.3 Preparação de amostras. 2.4 
Extração líquido-líquido. 2.5 Extração em fase sólida. 2.6 Unidades de 
medidas. 

3) Toxicocinética:- Absorção, distribuição, metabolização, excreção. 
4) Toxicodinâmica. 
5) Biossegurança em laboratório químico-biológico. 
6) Conceitos básicos em toxiclogia. 
7) Gases e vapores tóxicos:- 7.1 Irritantes: irritantes primários (ácidos, 

amônia, cloro, soda cáustica, dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio), 
irritantes secundários (gás sulfrídico H2S). 7. 2 Asfixiantes: asfixiante 
simples etano, metano, propano, butano, GLP, acetileno, nitrogênio, 
hidrogênio; asfixiantes químicos (monóxido de carbono). 7.3 Anestésicos: 
hidrocarbonetos acetilênicos (acetileno, aleno, crotonileno); 
hidrocarbonetos olefínicos (do etileno ao heptileno); etil-éter e isopropil-
éter; hidrocarbonetos parafínicos (do propano ao decano); acetonas 
alifáticas (da acetona à octanona); álcoois alifáticos (do etílico ao amílico). 
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8) Solventes alifáticos e aromáticos. 
9) Metais:- Chumbo, mercúrio, arsênico, cádmio, antimônio. 
10) Substâncias psicotrópicas:- 10.1 Depressores da atividade do sistema 

nervoso central: álcool, inalantes/solventes, ansiolíticos, barbitúricos, 
opiáceos. 10.2 Estimulantes da atividade do sistema nervoso central 
(cafeína, nicotina, anfetamina, cocaína). 10.3 Perturbadores da atividade 
do sistema nervoso central (anticolinérgicos – medicamentos, 
anticolinérgicos – plantas, maconha, cacto, cogumelo, lSD, anfetaminas 
alucinógenas, Dimetiltripamina – DMT). 

11) Pesticidas:- 11.1 Inseticidas organo-clorados. 11.2 Inseticidas organo-
fosforados. 11.3 Derivados carbamatos. 11.4 Piretróides. 11.5 Fungicidas: 
cúpricos, ditiocarbamatos, sulfurados, mercuriais. 11.6 Herbicidas: 
inorgânicos, orgânicos, uréias, fenóis, fenoxiácidos. 11.7 Rodenticidas: 
cumarínicos e derivados indandiona. 11.8 Fumigantes: fosfetos metálicos, 
brometo de metila. 

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DO CARGO DE QUÍMICO LEGAL 

1) Genética humana:- 1.1 Genoma humano: estrutura dos genes e 
cromossomos. 1.2 Estrutura do DNA e RNA. 1.3 Dogma central: Dna, RNA 
e proteína. 1.4 Organização do genoma humano, fundamentos básicos. 1.5 
Aplicação forense do DNA. 1.6 Polimorfismo do DNA. 1.7 Reação em 
cadeia da Polimerase e seqüenciamento do DNA. 

2) Citologia:- 2.1 Células: composição físico-química, organização celular, 
estrutura e função dos componentes citoplasmáticos e do núcleo 
(cromatina sexual). 2.2 Microscópio óptico: componentes mecânico e 
óptico.2.3 Microscopia: fundo escuro, fluorescência e contraste de fase. 2.4 
Sêmen: fisiologia e composição química. 2.5 Morfologia das células da 
espermatogênese e dos espermatozóides. 

3) Imunologia:- 3.1 Imunoglobulinas. 3.2 Antígenos. 3.3 Reação antígeno-
anticorpo in vitro. 3.3.1 Reação de aglutinação e precipitação. 3.3.2 Teste 
de antiglobulina: prova de Coombs. 3.3.3 Inibição de aglutinação. 3.3.4 
Método imunoenzimático: ELISA (Enzime-Linked Immunoassay). 3.4 
Métodos moleculares Westerm Blot e PCR. 3.5 Antígenos “A”, “B” e “H” 
das secreções, caráter secretor e sistema Lewis. 3.6 Anti-soros do sistema 
ABO (humano, monoclonal).  

4) Bioquímica:- 4.1 Proteínas: estrutura, seqüência de aminoácidos, 
proteínas globulares e plasmáticas. 4.2 Enzimas: classificação e 
nomenclatura. 4.3 Hormônios gonoidais. 4.4 Marcadores do sêmen: 
antígeno específico da próstata e fosfatase ácida. 

5) Hematologia:- 5.1 Constituição do sangue. 5.2 Hemoglobina. 5.3 Sistema 
ABO. 5.4 Gene H e seu papel na expressão dos genes A e B. 5.5 Fatores 
de coagulação. 

6) Métodos Forenses:- 6.1 Identificação de sêmen em amostras coletadas 
de regiões corpóreas, manchas e crostas 6.1.1 Localização de evidências 
por luminescência através de luz ultravioleta em manchas e crostas. 6.1.2 
Análise microscópica para evidenciação de espermatozóides. 6.1.3 Teste 
químico de determinação do antígeno específico da próstata-PSA (ELISA e 
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imunocromatográfico). 6.1.5 Verificação do caráter secretor através dos 
antígenos “A”, “B” e “H” – (absorção – inibição). 6.2 Espermograma. 6.3 
Identificação de sangue em manchas e crostas. 6.3.1 Testes de orientação 
(reações de cores e luminescência). 6.3.2 Testes de certeza (cristais de 
Teichmann, Takayama e imunocromatografia). 6.3.3 Determinação da 
origem humana (imunocromatografia para hemoglobina humana e inibição 
da antiglobulina humana). 6.3.4 Determinação dos antígenos do sistema 
ABO (absorção-eluição e aglutinação mista). 6.4 Análise de pelos e fibras. 
6.4.1 Estrutura morfológica dos pelos. 6.4.2 Fases de crescimento do pelo 
humano. 6.4.3 Fibras vegetal e sintética. 

7) Doenças sexualmente transmissíveis, infecciosas e parasitárias:- 7.1 
Coleta de amostras biológicas. 7.2 Procedimentos laboratoriais.   

 
CONTEÚDO ESPECÍFICO DO CARGO DE ODONTOLEGISTA 

1) Histórico da Odontologia Legal no Brasil. 
2) A lei no 5.81/66, que regulamenta o exercício da odontologia no Brasil. 
3) Código de Ética Odontológica. 
4) Perícia Odontolegal:  peritos; documentos médicos e laudos periciais. 
5) Documentação Odontológica. 
6) Traumatologia Forense:  Conceitos fundamentais e estudo de lesões 

causadas por agentes físicos mecânicos (instrumentos perfurantes, 
cortantes, contundentes, cortocontundentes, perfurocontundentes e 
perfurocortantes) e não mecânicos (lesões causadas por temperatura, 
eletricidade, pressão atmosférica e explosões). 

7) Asfixiologia: enforcamento, estrangulamento, esganadura, sufocação, 
soterramento e afogamento. 

8) Tanatologia Forense: conceitos fundamentais, cronotanatognose e 
alterações cadavéricas. 

9) Lesões Corporais: conceitos e interpretação do Art.129 do Código Penal. 
10) Marcas de mordida: metodologias de coleta e estudo comparativo. 
11) Antropologia Forense: conceitos fundamentais e estimativa de sexo, da 

idade, da estatura, do fenótipo e da cor da pele por meio do estudo de 
ossadas e restos humanos; causa real da morte em Antropologia Forense.  

12) Estiamtiva dos dados antropológicos pelo estudo dos dentes. 
13) Princípios de identificação humana, distinção entre identidade e 

identificação.  
14) Noções básicas de Genética Forense. 
15) Importância da interpretação de radiografias e outros exames de 

imagem na identificação odontológica. 
16) Desastres em massa: conceituação e classificação; planos de 

contingência; importância da odontologia nos desastres em 
massa;protocolos de identificação de vítimas de desastre. 

17) Técnicas de coleta e armazenamento de vestígios biológicos. 
18) Noções de Sexologia Forense: estupro e atentado violento ao pudor.  
19) Operações básicas de laboratório:-  2.1 Preparo de reativos e soluções. 

2.2 Técnicas básicas 
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CONTEÚDO DAS ÁREAS ESPECÍFICAS – PERITO CRIMINAL  
ÁREA 1 - INFORMÁTICA 

1. Fundamentos de computação:- 1.1 Organização e arquitetura de 
computadores. 1.2- Componentes de um computador (hardware e 
software). 1.3 Sistemas de entrada e saída e armazenamento. Barramento 
de E/S. 1.4Sistemas de numeração e codificação. 1.5 Aritmética 
computacional. 1.6 Características dos principais processadores do 
mercado.  

2. Desenvolvimento de sistemas:- 2.1 Metodologias de desenvolvimento. 
2.2 Análise e projeto estruturado. 2.3 Modelagem funcional e de dados. 2.4 
Análise essencial. 2.5 Análise e projetos orientados a objeto. 2.6 
Ferramentas de desenvolvimento de software e ferramentas CASE. 2.7 
Aspectos de linguagem de programação, algoritmos e estruturas de dados 
e objetos. 2.8 Programação estruturada. 2.9 Programação orientada a 
objetos. 2.10 Banco de dados: arquitetura, modelos lógicos e 
representação física. 2.11 Implementação de SGBDs relacionais. 2.12 
SQL.  

3. Reengenharia de sistemas:- 3.1 Engenharia reversa. 3.2 Descompilação 
de programas, técnicas e ferramentas. 3.3 Editores de recursos, editores 
de disco e editores de memória. 

4. Linguagens de programação:- 4.1 Tipos de dados elementares e 
estruturados. 4.2 Funções e procedimentos. 4.3 Estruturas de controle de 
fluxo. 4.4 Montadores, compiladores, ligadores e interpretadores. 4.5 
Caracterização das principais linguagens de programação (C e Pascal). 4.6 
Ambientes de desenvolvimento visual (Delphi, Builder C/C++ e Visual 
Basic). 4.7 Linguagens de programação orientada a objetos (C++ e Java). 

5. Redes de comunicação de dados:- 5.1 Meios de transmissão. 5.2 
Técnicas básicas de comunicação. 5.3 Técnicas de comutação de 
circuitos, pacotes e células. 5.4 Topologias de redes de computadores. 5.5 
Tipos de serviço e QoS. 5.6 Elementos de interconexão de redes de 
computadores (gateways, hubs, repetidores, switches, roteadores). 5.7 
Arquitetura e protocolos de redes de comunicação. 5.8 Modelos de 
referência OSI. 5.9 Arquitetura TCP/IP,  Serviços e principais utilitários. 
5.10 Arquitetura cliente-servidor. 5.11 Tecnologias de redes locais e de 
longa distÂncia. 5.12 Redes de alta velocidade. 5.13 Aplicações de redes, 
inclusive de telefonia, da Internet e de redes de TV. 5.14 Monitoramento de 
tráfego, Sniffer de rede, interpretação de pacotes, formato de pacotes dos 
principais protocolos pertencentes à família TCP/IP, anomalias. 
5.15Princípios de rede peer-to-peer (Gnutella, Kazaa, etc). 5.16 
Funcionamento dos principais serviços de rede, servidores de e-mail, 
servidores Web, servidores proxy. 5.17 Domínios, entidade de registro, 
servidores WHOIS. 

6. Segurança da informação:- 6.1 Políticas de segurança da informação. 6.2 
Segurança de redes de computadores, inclusive redes sem fio. 6.3 
Vulnerabilidade e ataques a sistemas computacionais. 6.4 Processos de 
definição, implantação e gestão de políticas de segurança e auditoria. 6.5 
Ataques e proteções relativos a hardware e software, sistemas 
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operacionais, aplicações, bancos de dados, redes, inclusive firewalls e 
proxies, pessoas e ambiente físico. 

7. Criptografia:- 7.1 Conceitos básicos de criptografia. 7.2 Sistemas 
criptográficos simétricos e de chave pública. Modos de operação de cifras. 
7.3 Certificado digital. 7.4 Protocolos criptográficos. 7.5 Características do 
RSA, DES e AES, funções hash, MDS e SHA-1. 7.6 Esteganografia. 

8. Sistemas operacionais:- 8.1  Princípios de sistemas operacionais. 8.2 
Sistemas Windows e Linux: localização e conteúdo de logs, gerenciamento 
de usuários. 8.3 Windows 2000: log de eventos, registro, lixeira. 8.4 
Sistemas de arquivos NFTS, FAT12, FAT16, FAT32, EXT2, EXT3, 
REISER: Características, metadados, organização física. Diretórios e 
direitos de acesso, compartilhamento de segurança, integridade. 8.5 
Gerenciamento de memória: organização, administração e hierarquia de 
memória, memória virtual. 8.6 Browsers: Netscape, Mozilla e Internet 
Explorer. Funcionamento do cachê. 8.7 Linux: instalação e configuração 
dos principais serviços TCP/IP, scripts de inicialização. 

 
ÁREA 2 - FARMÁCIA E BIOMEDICINA 

1. Química analítica:- 1.1 Técnicas laboratoriais de química e bioquímica. 
1.2 Amostragem. 1.3 Erros e tratamentos estatísticos de dados analíticos. 
1.4 Fundamentos de análises titulométricas. 1.5 Gravimetria. 1.6 
Espectroscopia de absorção no ultra-violeta e no Infra-vermelho. 
1.7Espectrometria de absorção atômica. 1.8 Espectrometria de massa. 1.9 
Cromatografias em fase líquida, gasosa e camada delgada. 1.10 
Ressonância Magnética Nuclear (RMN). 

2. Toxicologia:- 2.1 Conceitos básicos de toxicologia clínica e análises 
toxicológicas. 2.2 Análise laboratorial de intoxicações por medicamentos, 
drogas de abuso e metais. 2.3Toxicologia ambiental; monitorização 
biológica e gases tóxicos 2.4 Identificação de substâncias em fluidos 
biológicos. 

3. Farmacognosia e Química Farmacêutica:- 3.1 Extração e identificação 
de substâncias ativas de plantas. 3.2 Extração e dosagem de princípios 
ativos de medicamentos. 3.3 Farmacologia e toxicologia de produtos 
naturais. 

4. Química Orgânica:- 4.1 Teoria estrutural. 4.2 Alcanos, alcenos, alquinos, 
benzeno e aromaticidade. 4.2 Reações de compostos aromáticos, 
halogenados, álcoois, fenóis e éteres; reações de aldeídos e cetonas, 
ácidos carboxílicos e seus derivados e compostos nitrogenados. 

5. Química de combustíveis e explosivos 
6. Farmacologia:- 6.1 Subdivisão da Farmacologia. 6.2 Classificação das 

formas farmacêuticas. 6.3 Classificação das drogas. 6.4 Drogas que atuam 
no Sistema Nervoso Central. 6.4.1 Hipnóticos e sedativos. 6.4.2 Álcoois 
alifáticos. 6.4.3 Anestésicos gerais. 6.4.4 Estimulantes do sistema nervoso 
central. 6.4.5 Neurolépticos. 6.4.6 Ansiolíticos. 6.4.7 Anorexígenos. 6.4.8 
Antidepressivos. 6.4.9 Opiáceos. 6.4.10 Alucinógenos. 6.4.11 conceitos de 
tolerância, vício, dependência e abuso de drogas. 6.4.12 Drogas 
controladas e ilícitas. 
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7. Imuno-hematologia:- 7.1 Marcadores protéicos eritrocitários e não 
eritrocitários para tipagem. 7.2 Tipagem sanguíneas direta e reversa. 7.3 
Caráter secretor e não secretor. 7.4 Técnicas imunohematológicas por 
inibição da aglutinação. 

8. Biologia Molecular:- 8.1 DNA: Estrutura e propriedades físico-químicas. 
8.2 Replicação, transcrição e tradução. 8.3 Teoria do polimorfismo genético 
e herança. 8.3.1 Minissatélites (VNTR) e Mirosatélites (STR) úteis na 
identificação humana. 8.3.2 STRs do cromossomo Y. 8.3.3 STRs do 
cromossomo X. 8.3.4 DNA mitocondrial. 8.3.5 SNPs. 8.3.6 Princípio 
metodológico em técnicas de extração de DNA em amostras biológicas. 8.4 
Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR). 8.4.1 Princípios e técnicas.  
8.4.2 Desenho e otimização de uma PCR padrão: seleção de primers, 
tampão e DNTP. 8.4.3 Aplicações da PCR com ênfase na identificação 
humana. 8.5 Reação de seqüenciamento de DNA –Método de terminação 
em cadeia. 8.6 Técnicas de separação e identificação de fragmentos de 
DNA amplificado pela PCR. 8.7 Eletroforese capilar e em gel de 
poliacrilamida. 8.8 Análise estatística de vínculos biológicos. 8.8.1 
Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 8.8.2 Bancos de dados de freqüências 
alélicas. 8.8.3 Vínculos biológicos de paternidade, maternidade e progênie 
reversa. 8.9 Controle de qualidade em laboratório de genética molecular 
forense- GEP-ISFG. 

9. Bromatologia:- 9.1 Ingredientes e classificação de alimentos e rotulagem 
de  embalagens. 9.2 Industrialização e conservação de alimentos. 
9.3Toxicologia de Alimentos. 9.4 Bebidas alcoólicas fermentadas e 
fermento–destiladas. 9.5 Noções sobre a Legislação de alimentos e 
Rotulagem 

 
ÁREA 3 - ENGENHARIA MECÂNICA  

1. Termodinâmica:- 1.1 Estado termodinâmico e propriedades 
termodinâmicas. 1.2 Primeira lei e a conservação de energia. 1.3 Segunda 
lei aplicada a ciclos e processos. 1.4 Gases perfeitos. 1.5 Ciclos teóricos 
de geração de potência e refrigeração.  

2. Mecânica dos fluidos:- 2.1 Propriedades e natureza dos fluidos. 2.2 
Hidrostática. 2.3 Equações constitutivas da dinâmica dos fluidos. 2.4 
Análise adimensional e relações de semelhança. 2.5 Escoamento em 
tubulações. 2.6 Noções de escoamento compressível em bocais.  

3. Transmissão de calor:- 3.1 Fundamentos e mecanismos de transmissão 
de calor. 3.2 Abordagem elementar dos processos de condução, 
convecção e radiação. 3.3 Princípios de operação dos trocadores de calor.  

4. Resistência dos materiais:- 4.1 Tração e compressão entre os limites 
elásticos. 4.2 Análise das tensões e deformações. 4.3 Estado plano de 
tensões. 4.4 Força cortante e momento fletor. 4.5 Tensões/deformações 
em vigas carregadas transversalmente. 4.6 Problemas de flexão 
estaticamente indeterminada. 4.7 Torção e momento torsor. 4.8 Momento 
de inércia das figuras planas. 

5. Máquinas de fluxo:- 5.1 Princípios de funcionamento e operação de 
ventiladores, bombas centrífugas, compressores alternativos, 
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compressores centrífugos, compressores axiais, turbinas a vapor e a gás. 
5.2 Aspectos termodinâmicos associados aos processos desenvolvidos 
pelas máquinas de fluxo. 5.3 Influência das condições de serviço sobre o 
desempenho e cálculo da potência de operação. 

6. Ciclos de geração de potência:- 6.1 Conceitos práticos relativos aos 
ciclos de Rankine e Braytonº 6.2 Balanço energético e cálculo de eficiência 
do ciclo. 6.3 Principais fatores da perda de eficiência. 6.4 Equipamentos 
auxiliares para implementação dos ciclos. 

7. Corrosão:- 7.1 Corrosão química e eletroquímica. 7.2 Métodos de 
proteção anticorrosiva.  

8. Seleção de materiais:- 8.1 Fatores gerais de influência na seleção de 
materiais. 8.2 Principais materiais metálicos e não-metálicos de uso 
industrial e respectivas indicações e contra-indicações de uso. 

9. Eletrotécnica:- 9.1 Elementos de circuitos. 9.2 Leis fundamentais. 9.3 
Circuitos de corrente alternada. 9.4 Circuitos trifásicos. 9.5 Princípios de 
funcionamento de geradores e motores elétricos. 

10. Metalurgia:- 10.1 Estrutura cristalina dos metais. 10.2 Propriedades 
mecânicas dos materiais. 10.3 Transformações de fase. 10.4 Diagrama de 
equilíbrio. 10.5 Ligas ferro-carbono. 10.6 Tratamentos térmicos. 10.7 
Mecanismos para aumento da resistência mecânica e tenacidade dos 
aços-carbono.  

11. Controle automático:- 11.1 Noções de controle automático de processos. 
11.2 Estruturas de controle em feedback. 11.3 :- Conceitos de erro, 
overshoot, estabilidade. 11.4 Sistemas lineares e respectiva representação 
através de transformadas de Laplace. 11.5 Algoritmos de controle PID. 

12. Metalografia:- 12.1 Caracterização de materiais. 12.2 Análise e 
interpretação do aspecto de superfícies metálicas. 12.3 Caracterização e 
identificação de defeitos em metais. 12.4 Identificação de 
microconstituintes dos metais. 12.5 Preparação de amostras para exames 
metalográficos. 12.6 Principais exames metalográficos. 12.7 
Caracterização e identificação da origem de fraturas em metais. 12.8 
Análise dos diferentes tipos de soldas. 

13. Plásticos e polímeros:- Processos de fabricação, ensaios. 
 
ÁREA 4 - ENGENHARIA ELÉTRICA 

1. Conceitos básicos:- 1.1 Terminologia geral de sistemas de comunicação. 
1.2 Tipo de informação em sistemas de comunicação. 1.3 Elementos de 
um sistema de comunicações. 1.4 Classificação dos sistemas. 1.5 Espectro 
eletromagnético. 1.6 Conceito de banda passante e canal. 1.7 Taxa de 
transmissão. 1.8 Identificação dos componentes de sistemas de 
comunicação, suas funcionalidades e parâmetros. 

2. Conceitos de transmissão e recepção:- 2.1 Conceitos de modulação 
analógica e digital. 2.2 Conceitos de multiplexação e de múltiplo acesso. 
2.3 Conceitos de comutação. 2.4 Aspectos de sinalização  e de 
interconexão. 2.5 Conceitos de desempenho de sistemas analógicos e 
digitais. 
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3. Propagação e antenas:- 3.1 Fundamentos de linhas de transmissão e de 
antenas. 3.2 Onda estacionária e coeficiente de reflexão. 3.3 Casamento 
de impedâncias. 3.4 Tipos básicos de antenas. 3.5 Conceitos de 
propagação nas diferentes faixas de freqüência. 3.6 Propagação no espaço 
livre. 3.7 Fenômenos de reflexão, refração e difração. 3.8 Noções de 
interferência: tipos, técnicas de identificação, rastreio, monitoramento e 
definição de parâmetros de interferência e ruído. 3.9 Conceitos de potência 
e transmissão. 3.10 Processos funcionais de inspeção de campo e 
monitoramento de espectro eletromagnético. 3.11 Conceitos de 
equipamentos e métodos de medição de parâmetros técnicos de análise 
espectral. 3.12 Medidas em comunicações.  

4.  Conceitos de plataformas:- 4.1 Componentes de sistemas de 
comunicação. 4.2 Telefonia fixa. 4.3 Comunicações móveis. 4.4 
Comunicações via satélite 4.5 Comunicações ópticas. 4.6 Sistemas de 
comunicação VHF, UHF e por microondas. 4.7 Arquitetura de redes. 4.8 
Técnicas de manutenção de sistemas de comunicações.  4.9 Novas 
tendências em sistemas de comunicação. 

5. Processamento de sinal:- 5.1 Codificação. 5.2 Compressão. 5.3 
Identificação de sinais. 

6. Eletrônica analógica e digital:- 6.1 Circuitos elétricos. 6.2 Circuitos 
eletrônicos. 6.3 Acionadores. 6.4 Amplificadores operacionais. 6.5 
Transdutores. 6.6 Circuitos lógicos. 6.7 Controladores lógicos 
programáveis. 6.8 Sistemas digitais de supervisão e controle. 

7. Instalações elétricas prediais – residenciais e comerciais NBR-5410 
8. Proteção de sistemas elétricos 
9. Sistemas de distribuição e transmissão de energia elétrica 
10. Medidas elétricas 
11. Dispositivos eletrônicos 
12. Processamento digital de sinais de áudio e vídeo 
13. Sistemas de televisão, formatos de gravação 

 
ÁREA 5  - ENGENHARIA CIVIL 

1. Programação de obras:- 1.1 Levantamento de custos, orçamento e 
composição de custos unitários, parciais e totais, levantamento de 
quantidades 1.2 Planejamento e cronograma físico-financeiro. 

2. Projeto e execução de obras civis:- 2.1 Topografia e terraplanagem; 
locação de obras, sondagens, instalações provisórias. 2.2 Canteiro de 
obras, proteção e segurança, depósito e armazenamento de materiais, 
equipamentos e ferramentas. 2.3 Fundações. 2.4 Escavações. 2.5 
Escoramentos e descimbramentos. 2.6 Estruturas metálicas, de madeira e 
de concreto, formas, armação, alvenaria estrutural, estruturas pré-
fabricadas. 2.7 Controle tecnológico. 2.8 Argamassas. 2.9 Instalações 
prediais. 2.10 Alvenaria e revestimentos. 2.11 Esquadrias. 2.12 Coberturas. 
2.13 Pisos. 2.14 Impermeabilização. 2.15 Desenho Técnico. 

3. Materiais de construção civil:- 3.1 Aglomerantes. 3.2 Agregados. 3.3 
Argamassas. 3.4 Concretos. 3.5 Aço. 3.6 Madeira. 3.7 Materiais cerâmicos. 
3.8 Vidros. 3.9 Tintas e vernizes. 
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4. Mecânica dos Solos:- 4.1 Origem e formação dos solos. 4.2 Índices 
físicos. 4.3 Caracterização e propriedade dos solos. 4.4 Pressões nos 
solos. 4.5 Prospecção geotécnica. 4.6 Permeabilidade dos solos. 4.7 
compactação, compressibilidade, adensamento e estimativa de recalque 
de solos. 4.8 Resistência ao cisalhamento dos solos. 4.9 Empuxos de terra, 
estruturas de arrimo, estabilidade de taludes, estabilidade de fundações. 

5. Resistência dos materiais:- 5.1 Deformações. 5.2 Teoria da Elasticidade. 
5.3 Análise de tensões. 5.4 Tensões principais. 5.5 Flexão simples, flexão 
composta, torção, cisalhamento e flambagem. 

6. Análise estrutural:- 6.1 Esforços em seções: força normal, esforço 
cortante, torção e momento fletor. 6.2 Relação entre esforços. 6.3 Apoio e 
vínculos. 6.4 Diagramas de esforços. 6.5 Estudos das estruturas 
isostáticas. 6.6 Estudos das estruturas hiperestáticas. 

7. Dimensionamento do concreto armado:- 7.1 Características mecânicas 
e reológicas do concreto. 7.2 Aço para concreto armado – fabricação, 
características mecânicas, estados limites, aderência, ancoragem e 
emendas em barras de armaduras. 7.3 Dimensionamento de seções 
retangulares sob flexão. 7.4 Dimensionamento de seções T. 7.5 
Cisalhamento. 7.6 Dimensionamento de peças de concreto armado 
submetidas a torção. 7.7 Dimensionamento de pilares. 7.8 Detalhamento 
da armadura do concreto armado. 

8. Instalações prediais:- 8.1 Instalações elétricas. 8.2 Instalações 
hidráulicas. 8.3 Instalações de esgoto. 8.4 Instalações de telefone.  8.5 
Instalações diversas (gás, ar comprimido, água quente, vigilância, etc...). 

9. Estruturas:- 9.1 Estruturas de aço. 9.2 Estruturas de madeira. 9.3 
Estruturas de alvenaria. 

10. Patologia das obras de engenharia civil:- Diagnóstico, controle e 
reparos. 

11. Transportes:- 11.1 Estruturas de rodovias, ferrovias e vias urbanas. 11.3 
Acompanhamento e execução de obras viárias, controle tecnológico. 11.2 
Pavimentação, tipos de pavimentos, tipos de defeitos e execução de 
reparos. 11.4 Segurança viária, sinalização, superelevação e superlargura, 
distâncias mínimas de visibilidade, temporização de semáforos. 

12. Saneamento básico:- tratamento de água e esgoto. 
13. Hidráulica aplicada e hidrologia, noções de barragens e açudes. 
14. Normas de Segurança do Trabalho NR-6, NR-8, NR-12 e NR-18. 

 
 
ÁREA 6 - ENGENHARIA AMBIENTAL  

1. Fundamentos ambientais:- 1.1 Fundamentos de biologia celular, vegetal 
e animal. 1.2 Origem da vida e evolução 1.3  Noções de Biologia Celular, 
biologia anima e biologia vegetal. 1.4 Biosfera, biomassa, ciclos 
biogeoquímicos. 1.5 Fatores ecológicos. 1.6 Dinâmica de populações. 1.7 
Ecossistemas, produtividade e transferência de energia nos ecossistemas, 
biodiversidade nos ecossistemas, formação e sucessão. 1.8 
Caracterização e impacto de ações antrópicas, mudanças globais 
relacionadas a estas ações. 1.9 Ecossistemas aquáticos continentais, 
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marinhos e terrestres. 1.10 Fluxo de energia e reciclagem de elementos e 
substâncias. 1.11 Avaliação de impactos sobre ecossistemas, atenuação e 
possibilidades de reversão. 

2. Geologia geral:- 2.1 Características de rochas e minerais. 2.2 Pedologia e 
edafologia. 2.3 Geomorfologia, ocorrências de água subterrânea, 
processos erosivos, interfaces de ecossistemas. 

3. Química orgânica:- 3.1 Grupos funcionais em química orgânica. 3.2 
Ligações nas moléculas orgânicas, hibridização do átomo de carbono. 3.3 
Forma das moléculas e estereoquímica. 3.4 Detergentes e sabões. 3.5 
Pesticidas fosforados e organoclorados. 3.6 Conceitos básicos de equilíbrio 
químico. 3.7 Carbohidratos, lipídios e proteínas. 

4. Química:- Determinação de parâmetros físico-químicos e físicos de águas 
e sólidos, gravimetria, volumetria, colorimetria, espectrometria, UV-visível e 
espectrometria de absorção atômica. 

5. Cinética básica:- Estequiometria, equilíbrio químico, cálculo de reatores. 
6. Microbiologia:- 6.1 Célula microbiana: procariota e eucariota. 6.2 

Transformações de energia. 6.3 Nutrição e síntese. 6.4 Crescimento de 
microrganismos. 6.5 Genética microbiana. 6.6 Ecologia microbiana. 6.7 
Evolução. Principais grupos de microrganismos e seu papel na engenharia 
ambiental. 6.8 Microrganismos: depuração de efluentes e a degradação de 
resíduos. 6.9 Utilização de microrganismos na recuperação de ambientes. 

7. Cinética de processos microbiológicos:- 7.1 Cinética de Michaelis-
Mentem. 7.2 Cinética de Monod. 7.3 Cinética de primeira ordem para 
processos microbiológicos. 7.4 Tratamento cinético de remoção do 
substrato e de produção de biomassa. 7.5 Inibição competitiva e não 
competitiva e suas implicações. 7.6 Interferência de substâncias tóxicas e 
suas implicações. 7.7 Reatores em batelada, mistura completa e de fluxo 
de pistão em processos microbiológicos. 

8. Operações e processos:- 8.1 principais poluentes e suas características. 
8.2 Equalização. 8.3 Coagulação. 8.4 Floculação. 8.5 Sedimentação. 8.6 
Flotação. 8.7 Filtração. 8.8 Oxidação. 8.9 Adsorção e Membranas. 8.10 
Processos aeróbios, processos anaeróbios, sistemas de lagoas, de 
estabilização, sistemas de terras úmidas e sistemas de disposição no solo. 

9. Gerenciamento de resíduos sólidos:- 9.1 Origem e produção de 
resíduos sólidos, determinação de características físicas, químicas, 
biológicas e classificação de resíduos. 9.2 Saneamento e etapas de 
gerenciamento. 9.3 Legislação e normalização. 9.4 Minimização de 
resíduos sólidos. 9.5 Segregação, acondicionamento, estocagem e coleta 
de resíduos sólidos. 9.6 Modelos tecnológicos para tratamento e 
disposição final: reciclagem, aterro sanitário, remediação de áreas 
degradadas, compostagem processos térmicos e tratamento físico. 

10. Hidrologia e climatologia:- 10.1 Climatologia Geral. 10.2 
Hidrometeorologia. 10.3 Ocorrência e distribuição das águas na atmosfera 
terrestre, superfície e subsolo. 10.4 Precipitação, bacia hidrográfica. 10.5 
Escoamento superficial, evaporação e águas subterrâneas. Propagação e 
regularização de escoamento em rios.  
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11. Sistemas hidrálico-sanitários:- 11.1 Medições de escoamento em 
tubulações e canais. 11.2 Sistemas de abastecimento de água. 11.3 
Sistema de distribuição de esgoto. 11.4 Planejamento. 11.5 Curvas de 
sistema. 11.6 Sistemas de bombeamento. 11.7 Sistemas de distribuição de 
águas. 11.8 Sistemas coletores de esgotos. 11.9 Esgotos pluviais. 

12. Modelos de qualidade:- 12.1 Modelos de qualidade em corpos hídricos. 
12.2 modelos de qualidade do solo. 12.3 Modelos de qualidade 
atmosférica. 

13. Sensoriamento remoto e geoprocessamento:- 13.1 conceitos, princípios 
físicos, sensores (satélites) e produtos disponíveis. 13.2 Imagens de 
Satélite: interpretação e tratamento digital (softwares disponíveis para 
tratamento). 13.3 Aplicações de imagens de satélite no estudo do meio 
ambiente. 13.4 Sistemas de Informação Geográfica: conceito, 
características do sistema, entrada de dados, integração dos dados, 
manipulação e geração de mapas temáticos. 13.5 Geração de modelos 
numéricos do terreno. 13.6 Softwares disponíveis. 13.7 Implantação de 
informações geográficas. 13.7 Aplicação do SIG no estudo do meio 
ambiente.  

14. Gestão ambiental:- 14.1 Políticas de desenvolvimento integrado. 14.2 
Políticas de gestão de recursos naturais. 14.3 Instrumento de gestão e 
suas implementações, planejamento urbano e rural, planos diretores. 14.4 
Gestão de Recursos Hídricos. 14.5 Conceitos básicos de saúde pública. 
14.6 Interrelações entre ações da gestão ambiental e ecologia das 
doenças. 14.7 Epidemiologia. 14.8 Produção mais limpa. 14.9 Metodologia 
de implantação de sistema de gerenciamento ambiental.  

15. Métodos de avaliação de impacto ambiental:- 15.1 Impacto ambiental, 
definição. 15.2  Métodos de diagnósticos. 15.3 EIA-RIMA. 15.4 Programa 
de monitoramento. 15.5 Índice de qualidade da água e do ar. 15.6 Índices 
de diversidade. 15.7 Índices de qualidade ambiental.  

16. Controle de poluição atmosférica:- 16.1 Principais poluentes 
atmosféricos e fontes geradoras.16.2 Impactos dos poluentes atmosféricos. 
16.3 Modelos de plumas de contaminação. 16.4 Controle de geração de 
poluentes atmosféricos na fonte. 16.5 Operações e processos de controle.  

17. Tratamento de efluentes:- 17.1 Tratamento de efluentes domésticos e  
tratamento de efluentes industriais. 17.2 Técnicas de minimização de carga 
poluidora.  

 
 
ÁREA 7 - CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

1. Lei nº 6.404 e legislação complementar.  
2. Contabilidade:- 2.1 Conceito, objeto e finalidade. 2.2 Patrimônio, 

Conceito, Componentes do Patrimônio, Aspectos do Ativo e do Passivo e 
Situação Líquida. 2.3 Contas: Débito, Crédito e Saldo. Classificação das 
Contas. 2.4 Escrituração: Métodos e Processos de Escrituração. 
Formalidades. 2.5 Demonstrações Financeiras; Formas de Apresentação. 
2.6. Análise econômico-financeira. 
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3. Contabilidade Pública:- 3.1 Conceito, objeto e regime. 3.2 Legislação 
Básica. 3.3  Registros Contábeis de Operações Típicas em Unidades 
orçamentárias ou administrativas. 3.4 Sistemas orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação. 

4. Administração Financeira e Orçamentária:- 4.1 Orçamento Público. 4.2 
Ciclo Orçamentário. 4.3 Classificação orçamentária de receita pública e 
gasto público. 4.4 Lei de Responsabilidade Fiscal. 4.5  Lei nº 8.666/1993 e 
legislação complementar. 

5. Contabilidade Industrial e Comercial: 5.1 Conceito, campo de aplicação. 
5.2  Inventário, Material Permanente e de Consumo. 5.3 Fusão, Cisão e 
Incorporação de empresas. 5.4 Consolidação das Demonstrações 
Contábeis. 5.5 Impostos, Taxas e Tributos (ICMS, IPI, IRPJ, ISS, IRPF, 
Contribuição Social Sobre Lucro Liquido, etc.). 5.6 Operações com 
mercadorias. 5.7 Estoques. 5.8 Impostos sobre compras e vendas. 5.9 
Provisões. 5.10 Folha de Pagamento. 5.11 Operações comerciais e 
bancárias. 5.12 Custos. 

6. Contabilidade bancária:- Conceito, objeto e finalidade. 
7. Matemática financeira:- 7.1. Regra de três simples e composta, 

percentagens. 7.2 Juros simples e compostos: capitalização e desconto. 
7.3 Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 7.4 
Rendas uniformes e variáveis. 7.5 Planos de amortização de empréstimos 
e financiamentos. 7.6 Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de 
financiamento, empréstimo e investimento. 7.7 Avaliação de alternativas de 
investimento. 7.8 Taxa de retorno, taxa interna de retorno. 

8. Princípios fundamentais e normas brasileiras de contabilidade:- 8.1 
NBC T 1 – Das Características da Informação Contábil. 8.2 NBC T 2 - Da 
Escrituração Contábil. 8.3 NBC T 3 – Conceito, Conteúdo, Estrutura e 
Nomenclatura das Demonstrações Contábeis. 8.4 NBC T 6 – Da 
divulgação das Demonstrações Contábeis. 8.5 NBC T 8 – Das 
Demonstrações Contábeis Consolidadas. 8.6 NBC T 10- Dos Aspectos 
Contábeis Específicos em Entidades Diversas. 8.7 NBC T 11 – Normas de 
Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis. 8.8 NBC T 12 – 
Auditoria Interna. 8.8 NBC T 13 – Da Perícia Contábil. 8.9 NBC T 19 – 
Aspectos Contábeis Específicos. 

 
ÁREA 8 – VÁRIAS FORMAÇÕES 

1) Matemática:- 1.1 Números inteiros: algoritmos de quatro operações 
fundamentais no sistema decimal de numeração, divisibilidade e 
decomposição em fatores primos. 1.2 Razões e proporções, números 
racionais, operações e a relação de ordem entre números racionais, 
representação decimal dos números racionais. 1.3 Progressão aritmética e 
progressão geométrica (PA e PG). 1.4 Conceito de número irracional e a 
representação decimal dos números reais. 1.5 Equações algébricas do 2o e 
3o graus. 1.6 Conceito de número complexo  e suas representações 
(geométrica, algébrica e trigonométrica), raízes. 1.7 Sistemas lineares e 
matrizes, discussão e resolução de sistemas lineares (de até 3 equações e 
3 incógnitas). 1.7 Geometria plana: cálculo de áreas, semelhança, relações 
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métricas no triângulo retângulo e no círculo. 1.8 Geometria espacial: áreas 
e volumes de prismas e pirâmides. 1.9 Trigonometria: arcos e ângulos, 
valores das funções trigonométricas de arcos notáveis, fórmulas de adição, 
subtração, duplicação e ebissecção de arcos, resolução de triângulos. 1.10 
Geometria analítica: coordenadas cartesianas no plano, distância entre 
dois pontos, equação da reta, retas paralelas e perpendiculares, distância 
entre um ponto e uma reta. 1.11 Combinatória e probabilidade: arranjos, 
combinações e permutações, probabilidade. 

2) Biologia:- 2.1 Biologia celular, estrutura e fisiologia da célula, estrutura e 
função das principais substâncias orgânicas e inorgânicas que compõem 
as células vivas: proteínas, glicídios, lipídios, ácidos nucléicos.2.2 Espécie 
humana:estrutura básica e fisiológica dos sistemas: tegumentar, muscular, 
esquelético, respiratório, digestório,  cardiovascular, imunitário, urinário e 
nervoso. 

3) Física:- 3.1 Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo 
uniformemente variado (MRU e MRUV), movimento circular. 3.2 Variação 
da quantidade de movimento, impulso de uma força, relação entre força e 
aceleração. 3.3 Força peso, força de atrito, força elástica, força centrípeta. 
3.4 Composição de forças, condições de equilíbrio, centro de massas. 3.5 
Conservação da quantidade de movimento, forças de ação e reação. 3.6 
Energia mecânica e sua conservação: trabalho de uma força, potência, 
sistemas conservativos e dissipativos. 3.7 Fenômenos ondulatórios: ondas 
e suas características, som, luz, ondas eletromagnéticas. 

4) Noções de medicina legal:- 4.1 Conceito de morte natural e morte 
violenta, tipos de morte violenta. 4.2 Conceitos de armas, instrumentos e 
munições.  4.3 Tipos e características de lesões. 4.4 Asfixia mecânica, 
definição, tipos e características. 4.5  Ação termoquímica, elétrica e 
explosiva, definição, tipo e características. 4.6 Aborto. 4.7 Toxicologia: 
definição de drogas ilícitas, medicamentos e venenos, overdose e 
dependência. 4.8 Sexologia forense: atentado violento ao pudor e estupro, 
marcas da violência sexual. 4.9 Tanatologia: manifestações clínicas, 
fenômenos microbianos. 4.10 Cronotanatognose, conceito. 4.11 Regiões 
anatômicas do corpo humano: nomenclatura. 

5) Noções de desenho técnico:- 5.1 Escala: conceito, principais escalas 
empregadas no desenho técnico com ênfase no desenho arquitetônico, 
transformação de escalas, representação em escala. 5.2 Formatos de 
papel segundo a ABNT. 5.3 Conceitos de planta, corte e elevação; 
interpretação de planta, corte e elevação. 5.4 Espessura e tipos de traços 
utilizados no desenho técnico, interpretação e emprego, linhas de cota e de 
chamada. 5.5 Convenções utilizadas no desenho arquitetônico e 
topográfico. 
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ANEXO XII 

 

Declaração de inexistência de nepotismo 

 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
_________________________________________, portador (a) da CI/RG nº 

______________, em atendimento ao artigo 3º do Decreto nº 26/2015, declara, 

sob responsabilidade civil e criminal, que não é cônjuge, companheiro ou parente 

em, linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, do 

Governador, da Vice-Governadora ou servido público que esteja investido em 

cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou exercente de cargo em comissão 

ou de confiança, ou ainda, de função gratificada na administração pública direta e 

indireta, no âmbito do órgão ou entidade que atua. 

 
 

(local), (data). 
 
 

(assinatura) 
 

 


