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Súmula: Reserva aos afrodescendentes de 20% (vinte por

cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para
provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito
da administração pública municipal, suas autarquias e fundações

e legislativo Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO,
Estado do Paraná, APROVOU e eu, Presidente, PROMULGO, nos termos do art.
21, IV da Lei Orgânica do Município C/C Art. 38, IV do Regimento Interno da
Câmara Municipal, a seguinte:

LEI

Art. Io.: Ficam reservados aos afrodescendentes 20% (vinte por

cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos
efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública municipal e de
suas autarquias e fundações eLegislativo Municipal na forma desta Lei.
§ Io. Areserva das vagas será aplicada sempre que onúmero de vagas oferecidas no
concurso público for igual ou superior a 3 (três).
§ 2o. Na hipótese do quantitativo fracionado para o número de vagas reservadas a
candidatos afrodescendentes, esse será aumentado para o primeiro número inteiro
subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5 (cinco décimos), ou
diminuído para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que

0,5 (cinco décimos).

§3o. Areserva de vagas acandidatos afrodescendentes constará expressamente dos
editais dos concursos públicos, que deverão especificar o total de vagas
correspondentes àreserva para cada cargo ou emprego público oferecido.

Art. 2o. Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos que

se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público,
conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE.

Art. 3o Os candidatos afrodescendentes concorrerão

concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas àampla concorrência,
de acordo com sua classificação no concurso.
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