
GOVERNO MUNICIPAL DE MARIALVA

ESTADO DO PARANÁ

C O M U N I C A D O

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARIALVA,  no uso de suas atribuições e demais disposições 
legais aplicáveis, TORNA PÚBLICA A REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 
NÍVEL TÉCNICO OPERADOR DE RAIO X, regido pelo Edital de Abertura nº 03/2011.

O Edital de Abertura do Concurso Público nº 01/2011 estabeleceu a remuneração para o Cargo de 
NÍVEL TÉCNICO Operador de Raio-X no valor de R$ 786,91, em desconformidade com o artigo 16 da 
Lei nº 7.394/1985, que prevê remuneração de dois salários mínimos acrescidos de adicional de risco e 
insalubridade de 40%. O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 10ª REGIÃO – CRTR/PR 
impetrou Mandado de Segurança Coletivo perante a Justiça Federal de Maringá, o qual foi concedida 
decisão  liminar  suspendendo  a  realização  da  prova  objetiva  somente  para  o  cargo  de  NÍVEL 
TÉCNICO Operador de Raio X.

Diante  da decisão judicial,  o  Município  de  Marialva-Pr  com o  fim de  sanar  o  litígio  editou  a  Lei  
Municipal nº 1.556/2011, alterando o Anexo III da Lei Municipal 1.357/2010 e modificou o valor  do 
vencimento inicial de R$ 786,91 (setecentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos) para R$ 
1.090,00 (um mil e noventa reais) atendendo os requisitos do artigo 16 da Lei nº 7.394/1985 para o  
cargo de Operador de Raio X, 

Diante  da referida  situação,  o  Município  de  marialva-Pr  decidiu  dar  prosseguimento  ao  concurso 
público para o cargo de NÍVEL TÉCNICO Operador de Raio X,  através da abertura do Edital  de 
Concurso Público nº 03/2011.

Comunicamos, ainda, que os candidatos que efetuaram o pagamento da taxa de inscrição para o 
cargo de NÍVEL TÉCNICO Operador de Raio X do Concurso Público nº 01/2011, fica assegurado a 
sua participação no Concurso Público nº 03/2011, não havendo necessidade de realizar uma nova 
inscrição. Caso o candidato não queira participar do Concurso Público nº 03/2011, fica assegurado o 
ressarcimento do valor referente a taxa de inscrição.

Por fim,  o Edital  de Abertura nº  03/2011,  referente ao Concurso Público para o cargo de NÍVEL  
TÉCNICO Operador de Raio X, está disponível no endereço eletrônico www.fafipa.org/concurso.

Marialva/PR, 16 de agosto de 2011.

EDGAR SILVESTRE
PREFEITO MUNICIPAL
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