
   
 
 
 
   

 

 
Maringá Previdência – Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 

 

 

REQUISITOS E DOCUMENTOS PARA CANDIDATURA  

 

 

1) Quem pode se candidatar? 

 

Os servidores públicos estatutários do Município de Maringá e aposentados da MARINGÁ 

PREVIDÊNCIA que tenham, no mínimo, 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público 

municipal de Maringá e formação de bacharelado em um dos cursos de nível superior de 

Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Tecnólogo no 

Curso Superior de Gestão Pública, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 749, 

de 17 de dezembro de 2008. 

 

 

2) Quem está impedido de se candidatar? 

 

Não poderá candidatar-se o servidor que tenha respondido processo administrativo junto à 

Administração Municipal, com decisão transitado em julgado e com decretação de penalidade, 

contado dos últimos 5 (cinco) anos, até a data do Edital de Convocação para as eleições, os 

servidores ativos que estejam em licença sem vencimentos, os servidores cedidos a outros órgãos 

não vinculados ao Município de Maringá, os servidores da MARINGÁ PREVIDÊNCIA e os 

servidores em mandato eletivo e mandato classista. 

 

 

3) Qual o número de vagas? 

 

Conselho de Administração – 04 (quatro) vagas preenchidas entre segurados ativos e/ou inativos. 

 

Conselho Fiscal – 02 (duas) vagas preenchidas entre segurados ativos e/ou inativos. 

 

 

4) Data e local da inscrição? 

 

 02 a 06 de agosto de 2021, na sede da MARINGÁ PREVIDÊNCIA, situada na Avenida Paraná, 

965, Centro, durante o horário de expediente, das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 17h00.  

 

 

5) Documentos necessários para inscrição: 

 

a) requerimento, conforme modelo no site, em duas vias; 

b) cópia de documento oficial de identificação com foto e CPF; 

c) declaração original de tempo de serviço expedida pelo DRH do órgão de lotação, para 

comprovação do requisito de no mínimo 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço 

público municipal de Maringá; 

d) declaração original expedida pelo DRH do órgão de lotação, que não tenha respondido 

processo administrativo junto à Administração Municipal, com decisão transitado em 

julgado e com decretação de penalidade, contado dos últimos 5 (cinco) anos; 



   
 
 
 
   

 

 
Maringá Previdência – Previdência dos Servidores 

Públicos Municipais de Maringá 

 

e) comprovante de escolaridade de formação em um dos cursos superiores de 

Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Direito, Economia ou Tecnólogo 

no Curso Superior de Gestão Pública; 

f) currículo, com a formação e experiência profissional; 

g) 1 (uma) foto 3 x 4 colorida.   

 

6) Documentos necessários para tomar posse: 

 

a) Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Estadual; 

b) Certidão negativa de antecedentes criminais da Justiça Federal; 

c) Declaração de não incidência previstas nas certidões acima e em situações de 

inelegibilidade previstas no inciso I do caput do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 

de maio de 1990, conforme modelo no site. 

 

7) Data para protocolar impugnação às candidaturas: 
 

Dia 11 de agosto de 2021. 

 

 

8) Informação sobre as eleições: 
 

As eleições serão híbridas, online e presencial, para atender os segurados que têm dificuldade de 

acesso à Internet e serão realizadas nos dias 20 e 21 de outubro de 2021 (quarta e quinta-feira). 

 

Na modalidade online terá início às 08h do dia 20 de outubro de 2021 (quarta-feira), até às 17h 

do dia 21 de outubro de 2021 (quinta-feira), através do link disponível em  

www.maringaprevidencia.com.br, podendo-se usar qualquer dispositivo com acesso à Internet. 

 

Na modalidade presencial terá início às 08h e término às 17h, no dia 20 de outubro de 2021 

(quarta-feira) e também no dia 21 de outubro de 2021 (quinta-feira), nos três pontos para votação 

presencial, sendo uma no Paço Municipal, uma na Maringá Previdência e uma na Secretaria 

Municipal de Infraestrutura (antiga SEMUSP). 

            

  

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

http://www.maringaprevidencia.com.br/

