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11.6. Durante a tramitação do processo seletivo, os casos 
omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora constituída com 
deveres atribuídos pela SECRETARIA DE ESTADO DA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA.

Curitiba, 11 de março de 2022.

João Evaristo Debiasi

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conhecimentos Gerais

Língua portuguesa: Síntese de textos. Compreensão e interpretação de 
textos. Tipologia textual. Gêneros textuais. Variedades linguísticas. 
Semânticas do texto. Coesão e coerência textual.

Conhecimentos Específicos 

Comunicação: Espaços de atuação e estratégias de comunicação 
pública; Marketing político e eleitoral; Estrutura do governo estadual; 
Comunicação de massa.

RESOLUÇÃO Nº 033/2021 – SECC

Institui a Comissão de Sindicância para apuração dos fatos 
narrados no protocolo 17.572.417-6.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA 
CULTURA, no uso de suas respectivas atribuições legal, em especial do
art. 116 e seguintes da Lei Estadual n.º 20.656, de 03 de agosto de 
2021.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir a Comissão de Sindicância no âmbito da SECC de 
acordo com a normativa.

22167/2022

22292/2022

Resolução Conjunta nº 001/2022-SEDU/PRED/PARANACIDADE/
AGÊNCIA DE FOMENTO DO PARANÁ

O Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (SEDU), 

Fomento do Paraná, no uso de suas atribuições legais, artigo 79 da  CEP, artigo  33  
da  Lei  Estadual 19.848/2019 e regimentais, 

completos e adequados, para a licitação das obras;

Considerando a necessidade de aprimorar a qualidade das obras municipais;

por obras;

               EXTRATO DE ATOS EMITIDOS
O DIRETOR DO(A) BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE CONCEDER DE ACORDO COM O 
ARTIGO 247, DA LEI Nº 6174, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1970, LICENÇA ESPECIAL AOS SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS : 
 PORTARIA N. 3 DE 10/03/2022
 ORGAO - BIBLIOTECA PÚBLICA DO PARANÁ
 NOME/RG       LF       CARGO            PROTOCOLO     DIAS   PERIODO AQUISITIVO        FRUIÇÃO
 CLEOMIRA FERREIRA BURDZINSKI                          90     07/11/2011  06/11/2016    21/03/2022  18/06/2022
 44686040      1        NAI              187270421

21970/2022

22267/2022

I – A sindicância destina-se a apurar indícios de autoria e materialidade 
de irregularidade praticada no serviço público, devendo ser instruída 
com brevidade, clareza e exatidão.

Parágrafo único: Nos termos do disposto na Lei n.º 20.656/2021, A 
sindicância, dependendo da gravidade da irregularidade e a critério da 
autoridade instauradora, poderá ser conduzida por uma comissão de 
dois ou três servidores, devendo ser iniciada e concluída, em quinze 
dias.

Art. 2º A Comissão será composta por:

I – Marcos Coga da Silva – RG n.º 3.550.461-3;
II – Priscila Pacheco dos Santos – RG n.º 10.309.510-7;
III – Claudia Chipon Staude – RG n.º 6.010.522-7.

Art. 3º Tornar-se sem efeito a resolução nº 23/2022.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Curitiba, 11 de março de 2022.

João Evaristo Debiasi
Secretário de Estado da

C

Resolvem:

com recursos do Governo do Estado, sejam de Operações de Crédito provenientes 

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO 1

A. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas – SEDU

sobre a execução desta Resolução;

2. Propiciar, naquilo que couber, as condições necessárias para o cumprimento do 

Fomento do Paraná;
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3. Manter a integridade dos projetos adquiridos no Banco de Projetos de 

consulta formal ao PARANACIDADE;

dos projetos junto às concessionárias e órgãos públicos competentes;

5. Encaminhar os projetos de implantação e demais documentos exigidos pelo 
PARANACIDADE para aprovação;

fornecido pelo PARANACIDADE;

7. Encaminhar a documentação do processo licitatório ao PARANACIDADE para 
aprovação;

contratar a execução das obras;

AUGUSTINHO ZUCCHI

Secreátrio de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas/SEDU

CAMILA MILEKE SCUCATO

Superintendente executiva interina do serviço setorial Autônomo/
PARANACIDADE

MARCUS MAURÍCIO DE SOUZA TESSEROLLI

HERALDO ALVES DAS NEVES

22243/2022

efetuadas pelo PARANACIDADE.

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs-CREA) e Registros 
de Reponsabilidade Técnica (RRTs-CAU); as planilhas com os quantitativos de 
materiais e serviços e seus preços, que deverão ser encaminhadas também com 
as respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs-CREA) e Registros 
de Reponsabilidade Técnica (RRTs-CAU); e demais elementos técnicos, a serem 

Direitos Autorais, para uso dos Projetos-Padrão em projetos de implantação nos 

Padrões, em conformidade com a legislação de direitos autorais.

C. Serviço Social Autônomo PARANACIDADE

para os preços adotados pelo PARANACIDADE;

requisitos estabelecidos na Resolução Conjunta nº 001/22 SEDU/PRED/

terrenos que receberão as obras;

que receberão as obras;

7. Manter a integridade dos Projetos-Padrão, não promovendo alterações ou 
adequações e respeitando os direitos de seus autores. No caso de intenção de 
alteração ou adequação, manter tratativa com o conjunto de autores dos projetos;

haja a necessidade de alterações/adequações deles, solicitar consentimento por 
escrito do autor original ou, se existirem, de todos os coautores originais, para 

9. Emitir o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT-CAU) e/ou Anotação de 

(RRT) ou à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do projeto da obra 
original, em atendimento à legislação de Direitos Autorais e aos Conselhos 
Federais a que pertencerem os projetistas;
10. Após analisar e aprovar os projetos de implantação, e demais documentos, 
juntamente com a adequação da planilha de serviços dos projetos, preparar os 
editais de licitação;

periódicas;

solicitar à SEDU o pagamento das etapas de execução, conforme medições 
efetuadas;
14. No caso de obras com recursos provenientes de operações de crédito, 

conforme medições efetuadas.

D. Agência de Fomento do Paraná

1. No caso de obras com recursos de provenientes de operações de crédito, 

enviá-la à Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

3. Efetuar o pagamento das etapas de execução das obras solicitado pelo 
PARANACIDADE, conforme medições efetuadas.

os Municípios

implantação da obra no respectivo terreno, com emissão das respectivas ARTs/
RRTs dos projetos de arquitetura de implantação, complementares de implantação 
e orçamento completo, abrangendo o Projeto-Padrão e a Implantação, respeitando 
as boas práticas da engenharia, normas técnicas da ABNT e demais legislações 

22253/2022


