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Atos Administrativos do Município de Guara~uaval
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Lei Municipal N~354{93 Ano 10 N" 423

o Prefeito do Municipio de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são
conferidas e considerando que dia 24
de fevereiro de 2004, será feriado,
CARNAVAL,

; O EC RE T'Á-;

Art, 1° - PONTO FACUL-
TATIVO no dia 2~ de fevereiro de 2004,
devendo o expediente da Prefeitura
Municipal de Guarapuava, retornar no
dia 25 de fevereiro de 2004, no horário
das 12:00ás 18:00horas.

Parágrafo Único • Ficam
excetuadas da jornada de trabalho,
estabelecida no caput deste artigo, as
atividades desenvolvidas pelo
Município, consideradas de caráter
essencial.

Art. 2° - Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do
Município de Guarapuava, em 17 de
fevereiro de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

'.'-. .. . . .. -
.DECRETO N° 66812004'

o Prefeito do Municipio de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são
conferidas, em conformidade com a Lei
Municipal n° 005/89 e 035/2000.

., . -. ._-_ ..".,

RESOLVE'

Art. 1° ~ Designar membros para
comporem o CONSELHO DE

EDUCACIONAL DE GUARAPUAVA
FEG:
PRESIDENTE: Juarez Matias Soares
VICE-PRESIDENTE: Sandro
Aparecido dos Santos

REPRESENTANTES DO PODER
EXECUTIVO
Titular: Mauro Battistelli
Suplente: Irene Raquel'Garcia

REPRESENTANTES DA
COMUNIDADE
Titular: Valdemar Feller
Suplente: Julio Cezar MuriJo Trevas
Titular: Edson Rodrigues Bastos
Suplente: Emerson Saciloto

REPRESENTANTES DO SETOR
EDUCACIONAL
Titular: EduardoVicentini
Suplente: Celso Roloff
Titular: Francisco Carvalho
Alexandrino
Suplente: Nicolau Mallmann

REPRESENTANTES DO PODER
LEGISLATIVO
Titular: Ariido Ferreira
Suplente: Maria Magdalena Nerone

REPRESENTANTES DA
UNICENTRO
TItular: Marco Aurélio Romano
Suplente: Tais Dalmaz.

Art. 2° - Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogando-se o Decreto n° 201/2001 e
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do
Municlpio de Guarapuava, em 17 de
fevereiro de 2004.

(al VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

o Prefeito do Municfoio de

uso das atribuições que lhe sâe
conferidas por Lei,

Art. 1° ~ Exonerar a pedido, m
Servidores: ERIKA EDNA TILLE
GAERTENER, do Cargo dE
Odontólogo. a partir de 02/01/2004
nomeada pelo Decreto n° 029/91,
ANTONIO ESSER, do Cargo de Fisca
Tributário, a partir de 31/01/2004,
nomeado pelo Decreto n° 524/2003;
MARLI BONES MELLO CABRAL, de
Cargo de Atendente Social, a partir de
05.02.2004, nomeada pelo Decreto n'
012/95; ADENICE MARIA
MACHADO, do Cargo de Atendente
Social a partir de 05102/2004, nomeada
pelo Decreto 035/95; EDINA
STEFANIU, do Cargo de Atendente
Social, a partir de 05/02/2004,
nomeada pelo Decreto n° 064/95;
EUCARIS DO BELÉM CALDAS
MACHADO, do Cargo de Atendente
Social, a partir de 05/02/2004,
nomeada pelo Decreto n" 074/95;
MARIA CHRISTINE COSTA
GONÇALVES. do Cargo de
Enfermeiro, a partir de 01102/2004,
nomeada peio Decreto n' 119/95;
MARIA LUCIA SZCZEPANSKI, do
Cargo de Professor do Ensino
Fundamental de 18 a 48 Séries, a partir
de 01/02/2004, nomeada pelo Decreto
n° 026/96; JAQUELlNE DE
ANDRADE BORGES DE LIMA, do
Cargo de Professor do Ensino
Fundamental de 1a a 48 Séries, a partir
de 04102/2004, nomeada pelo Decreto
n° 026/2000; ELIANE DE FÁTIMA
BUENO, do Cargo de Agente
Comunitário de Saúde, a partir de
05/02/2004, nomeada pelo Decreto
344/2001 e VALQuíRIA DO BELÉM
CAMPOS, do Cargo de Agente
Comunitário de Saúde, a partir de
05/02/2004, nomeada pelo Decreto
n° 594/2003.

Art. 2° - Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir das
datas supra citadas.

Gabinete do Prefeito do
MIJnir.ínin riA ~1I~r~nll~\f~ ,:::.m17 rl""



(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

<a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

O Prefeito do Municipio de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe sao
conferidas, tendo em vista o que
determina o art. 40 S 7' da Constituição
Federal, (Emenda Constitucional n'
20/98) e os Arts. 172 e 173 da Lei
Complementar 01/91, atendendo ao
contido no requerimento protocolado
sob n' 442/2004 de 19/01/2004.

Art. l' . PENSÃO, à Sra.
MARIA DO BELEM DOS SANTOS,
viúva do ex-servidor JOÃO DOS
SANTOS, a partir de 17 de janeiro de
2004.

Parágrafo Único ~ O valor da
pensão será correspondente a 100%
(cem por cento) do provento de
inatividade do Cargo de Guardião,
Nivel 01, totalizando a quantia de R$
240,00 (duzentos e quarenta reais),
mensais.

Art. 20
- Este Decreto entrará

em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do
Municlpio de Guarapuava, em 18 de
fevereiro de 2004.

(a)VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

o Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que ihe são
conferidas, tendo em vista o que
determina o art. 40 S 7° da Constituição
Federal, (Emenda Constitucional n°
20/98) e os Arts. 172 e 173 da Lei
Complementar 01/91, atendendo ao
contido no requerimento protocolado
sob n° 83 de 06.01.2004.

filha, viúva do ex-servidor
LAUDOMIRO MARTINS DE PAULA,
sendo 50% para a Sra. TEREZINHA
CORREIA DE PAULA e 50% para a
filha MARIANA CORRÊA DE PAULA,
a partir de 24 de dezembro de 2003.

Parágrafo Único - O valor da
pensão será correspondente a 100%
(cem por cento) do provento de
inatividade do Cargo de Servente de
Obras, Nlvei 01, totalizando a quantia
de R$ 240,00 (duzentos e quarenta
reais). mensais.

Art. 2' • Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições- em
contrário.

Gabinete do Prefeito do
Municlpio de Guarapuava, em 18 de
fevereiro de 2004.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO'
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

mm~Vi~
Art. 1° - Designar os

Professores abaixo relacionados, para
exercerem o Cargo de Diretor
Escolar, a partir de 01 de fevereiro de
2004:Altevir Ramalho Vilhas Voas •
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR
MAACK EDUCAÇÃO INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTAL;

Bemadete de Fátima Bastos
Valentim - ESCOLA MUNICIPAL
HILDEGARD BURJAN EDUCAÇÃO
INFANTIL E ENSINO FUNDA.
MENTAL.

Art. 2° - Este Decreto entrara
em vigor na data de sua publicação,
revogando-se parte do Decreto
n° 484/2003 e demais as disposições
em contrário.

Gabinete do Prefeito do
Municlpio de Guarapuava, em 19 de
fevereiro de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

o Prefeito do Municipio de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

,RESOLVE,

Art. 1.. Normatizar a
concessão de imóveis do Município de
Guarapuava condicionando-a aos
seguintes pré-requesitos:

I • Lei deciarando a Entidade
de Utilidade Pública Municipal;

11 • Interesse público plena.
mente justificado, através de Processo
Administrativo, observando-se todas
as fases pertinentes;

11I- Parecer técnico emanado
da Secretaria de Habitação e Urba-
nismo quanto à condição juridica e
disponibilidade do imóvel solicitado;

IV - Para Entidades com fins
sociais:

a) cadastramento, junto a
Secretaria de Promoção Social;

b) comprovação da vinculação
da entidade com os programas
desenvolvidos peja Secretaria de
Promoção Social através de Termo de
Cooperação, firmado entre ambas;

c) parecer do Conselho Muni-
cipai de Promoção Social;

d) parecer técnico da Secre-
taria de Promoção Social;

V - Para as demais Entidades:

a) cadastramento comprovado
junto à Assessoria de Assuntos
Comunitários, com parecer técnico, no
sentido de determinar a finalidade
especifica da concessão pleiteada;

VII - Lei autorizativa.

Art. 2° • Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con-
trário.

Gabinete do Prefeito do Muni.
cipio de Guarapuava, em 19 de
fevereiro de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração



o Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são
conferidas, tendo em vista o que
determina o Art. 40, S 1°, inciso 11, da
Constituição Federal, Art. 18, Inciso 11,
art 13 e art 19 da Lei Municipal
n' 1102/2001, atendendo ao contido
no requerimento protocolado sob
n' 004/2004 de 22/01/2004.

RESOLVE

Art. 1° - Conceder
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA,
ao SeNidor DINARTE APOLlNÁRIO,
integrante do Quadro Permanente
desta Municipalidade, lotado na
Secretaria de Administração,
exercendo o Cargo de Guardião, Nível
05, fixando seus proventos de
inatividade em R$ 777,48 (setecentos
e setenta e sete reais, quarenta e oito
centavos), anuais e proporcionais,
inclusive adicionais, a partir de 14 de
janeiro de 2004. ,

Art. 2' - Fica assegurado a
percepção do provento, conforme Art.
169 da Lei Complementar n' 01/91 de
23.12.91 ou Art. 201 ~ 2' da
Constituição Federal.

Art. 3° ~ Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do
Municlpio de Guarapuava, em 19 de
fevereiro de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

DECRETO N' 67SI2OÕ31
,," ;

o Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, Estado do Paraná, no
use das atribuições que lhe são
conferidas, tendo em vista o que
determina o art. 40 ~ r da Constituição
Federal, (Emenda Constitucional
n' 20/98) e Art. 21 da Lei Municipal
n' 1102/2001, atendendo ao contido
no requerimento protocolado sob
n' 002/2004 de 15/0112004.

r2õ,N'CE'6E~M", , •••."~-'<41,,.~.'~."••••••.•"

Art. l' - PENSÃO, a viúva e
filhos do ex-servidor ANTONIO
("61:011 nc: nl=: OI 1\lI=:II:OIA CI:CCI:ICA

sendo 50% (cinqüenta por cento) para
a esposa LENIR MENEGARI
FERREIRA, 25% (vinte e cinco por
cento) para o filho GUILHERME
MENEGARI FERREIRA e 25% (vinte e
cinco por cento) para o filho GUSTAVO
HENRIQUE DE L. FERREIRA, a partir
de 09 de janeiro de 2004.

Parágrafo Único ~O valor da
pensão será correspondente a 100%
(cem por cento) do provento do Cargo
de Médico Clinico Geral, Nivel 02,
totalizando a quantia de R$ 1.597,74
(um mil, quinhentos e noventa e sete
reais, setenta e quatro centavos),
mensais.

Art. 2° - Este Decreto entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do
Municipio de Guarapui3va, em 19 de
fevereiro de 2004,

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

O Secretário de Administração
do Municfpio de Guarapuava, Estado
do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas por Lei,

Il\ttts,õ;Cw,!!1
Designar, ALFEU RIBAS

KRAMER - Procurador, ANACIR
ALVES P. VANZ - Técnico em
Contabilidade e JOÃO MARIA
FERNANDES DOS SANTOS - Oficial
Administrativo, para, sob a presidência
do primeiro, comporem uma
COMISSÃO DE INQUÉRITO
ADMINISTRATIVO contra o SeNidor
LEÓNIDAS JOSÉ KÜSTER.

A Comissão terá o prazo de 30
(trinta) dias, a contar desta data, para
apresentação do relatório final.

Gabinete do Secretário de
Administração, em 17 de fevereiro de
2004.

la) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretãrio de Administração

o Prefeito do Municipio de
r.:""'~"''''''<:I''':'' r::e+"'....I•..•. ....I•..• D"'~"',.,6

uso das atribuições que lhe sãe
conferidas por Lei,

{~

Criar a COMISSÃO INTER
DISCIPLINAR PARA A ELABO
RAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACT(
AMBIENTAL - ElA e RELATÓRIO DI
IMPACTO AMBIENTAL - RIMA
atendendo às exigências do Institub
Ambiental do Paraná - IAP, visando (
atendimento dos requisitos pare
. emissão de Licenciamento Ambienta
do Parque Temático - CAVALHADAS
dentro do Parque Municipal da!
Araucárias, e para tanto designe
membros para comporem a referide
Comissão, sob a Coordenação Gera
do primeiro e Coordenação Técnica de
segundo:

Dalby G. Karkle
Junior Danielj
Alexandre F.de Souza
Betina Heerdt
Cássio Pirkel
Claudete R. Minski
EliasO. Freitas
Fábio W. Gorski
Flávio Alexandre
Gracita G. Marcondes
Luiz Cláudio Sebrenski
Marcelo Furlanetto Rúblo
Maria de Fátima W. Lange
Nereu Batitelli
Rodrigo Baroni
ROdrigo C. Silva.

Gabinete do Prefeito Municipal
em 19 de fevereiro de 2004.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) EDONY ANTONIO KLÜBER
Secretário de Administração

MUNicíPIO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

{>j-, .. ""s:;:q;:t\2+i'BlM:!i!i
kMTJF.I"'.~\f~

REF: PROCESSO 004/2004
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidaE
pelo Prefeito Municipal de
Guarapuava, conforme o Decreto n(
298/2001, e com base no art. 25, incisc
I da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como no parecer da
n ..__..J_~:_ .-l_ ~~.,_;_f_;_ n "TI rI"""""



a Inexigibilidade de Licitação.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 09 de fevereiro de 2004.

la) SERGIOAUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

MUNIClplO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

~IFPÇÃO]

REF: PROCESSO 00412003
DISPENSA DE LICITAÇÃO

o Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto nO 298/2001, e
com base nos artigos 24, inciso X e 65,
inciso II ~ 8' da Lei 8.666193 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a prorrógação e reajuste do
contralfl n' 007/2003.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 05 de fevereiro de 2004.

la) SERGIOAUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

MUNIClplO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

(~A:r!FJÇ~çAQl
REF: PROCESSO 005/2003
DISPENSA DE LICITAÇÃO

o Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n' 298/2001, e
com base no artigo 24, inciso X, da Lei
8.666193e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do
Municlpio, RATIFICA a prorrogação do
contrato n' 01712003.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2004.

la) SERGIOAUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral

MUNIClplO DE GUARAPUAVA
GABINETE DO PREFEITO

ffi~TIFlé~çÃÕ]
REF: PROCESSO L1C.ITAÇÃO

N' 007/2003 TOMADA DE PREÇOS.

o Gerente Geral no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Prefeilo Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n' 29812001, e com
base no artigo 57, 11,~ 2', da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do
Municipio, RATIFICA a prorrogação do
contrato n' 218/2003.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2004.

(a) SERGIO AUGUSTO MICHALlSZVN
Gerente Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO .

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N': 004/2004
Inexigibilidade de Licitação.

OBJETO: Prestação de serviços de
disponibilidade de informações de
interesse público, gerenciamento,
divulgação e publicação on-Jine de atos
oficiais e acesso a pesquisa a banco de
dados.

CONTRATANTE: Municipio de
Guarapuava.

CONTRATADA: L1Z SERViÇOS
ONLlNE LTOA.

PRAZO: 08 (oito) meses.

VALOR: R$ 8.160,00 (oito mil, cento
e sessenta reais)

DATA DA ASSINATURA: 09/02/2004.

Guarapuava, 09 de fevereiro de 2004.

MUNICiPIO DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação

OBJETO: Prestação de serviços de
disponibilização de informações de
interesse público, gerenciamento,
divulgação e publicação .on-line de
atos oficiais e acesso a pesquisa a
banco de dados.

CONTRATANTE: Municipio de
Guarapuava.

FUNDAMENTO LEGAL: Ar!. 25,
inciso I, da lei 8.666193 e aiterações
posteriores.

RATIFICAÇÃO: 0910212004 - Sergio
Augusto Michaliszyn - Gerente
Municipal

Guarapuava, 09 de fevereiro de 2004.

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO PRORROGAÇÃO E
REAJUSTE DO CONTRATO

N' 007/2003

PROCESSO N' : 004/2003
DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Prorrogação e Reajuste do
Contrato de Locação do imóvel onde
encontram-se as instalações do
PROSAN-Programa de Saúde
Mentai. .

CONTRATANTE: Municipio de
Guarapuava.

CONTRATADA: ESCALADA
IMOBILIÃRIA E EMPRE-
ENDIMENTOS LTOA.

PRAZO: Por mais 08 (oito)
meses.

VALOR REAJUSTE: 7,3% (sete
virgula três por cento) o qual passará
para R$ 450,00(quatrocentos e
cinqUenta reais) mensais.

DATA DA ASSINATURA DA
PRORROGAÇÃO: 06/02/2004.

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2004.

MUNIClplO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO PRORROGAÇÃO DO
CONTRATO N' 01712003

PROCESSO N' : 005/2003
nl.~pI=M_~Anl= I trlTArÃ()



2.4 - CARGO: AUXILIAR DE
•••• 1"'0. •••••••• li ••.• ..;. ••••• 1"'0. ••••••••••••.•••••••• 1"'0.

2.2 - CARGO: AGENTE
SOCIAL

Observações: A carga
horária de todos os cargos será de
40 horas

* para as vagas acima serão
exclusivamente para o Programa
saúde da Família. .

04 R$ 325,16(')HigieneDental*

2.0 - DO CONCURSO PÚBLI-
CO E CONDiÇÕES PARA INS-
CRiÇÕES:

2.1 • CARGO: AGENTE
FISCAL DE MEIO AMBIENTE:

a) apresentar documento
oficial de Identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) apresentar comprovante de
pagamento da taxa de inscrição, no
valor de R$ 20,00 (vinte reais), cujo
pagamento deverá ser efetuado junto a
qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

e) Carteira Nacional de
Habilitação Categoria "B"

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

2.3 • CARGO: ANALISTA DE
SISTEMAS

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato. naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anosdeidade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (Cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

(*) sobre os vencimentos
acima poderão ser adicionados 20%

. ~eInsalubridade.

De acordo com o disposto no
Art. 37, inciso 11, da Constituição
Federal e Art. 79 da Lei Orgãnica do
Município de Guarapuava (Emenda
02/94), a Comissão Organizadora de
Concursos Públicos Municipais torna
público para o conhecimento dos
interessados que estão abertas as
inscrições, para provimento do Quadro
Permanente de Pessoal em Regime
Estatutário, conforme especificações
abaixo:

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
N° 001/0.4

1.0 DOS CARGOS, VAGAS E
VENCIMENTOS:

Cargos Vagas Vencimentos

AgenteFiscal
deMeioAmbiente 02 R$ 462,75
AgenteSocial 05 , R$ 420,01
AnalistadeSistemas 02 R$1.581,92
Auxiliarde
ConsultôrioDentário* 10 R$240,00(')
Auxiliarde
Enfermagem* 10 R$326,58(')
Biôlogo 02 R$1.581,92
Coordenadorde
ModalidadeEsportiva 01 R$ 842,71
Coordenadorde
ProgramadeGeração
deTrabalhoe Renda 01 R$1.581,92
Desenhista 01 R$ 522,49
EducadorAmbiental 02 R$1.581,92
Etlfermeiro. 05 R$1.581,92(')
Engenheiro
deAlimentos 01 R$1.581,92
EngenheiroFlorestal 01 R$1.581,92
FiscaldeVigiláncia
Sanitária 02 R$ 700,00
FiscalGeral 01 R$ 613,50
MédicoGeneralista
de PSF 10 R$4,500,00(')
MédicoGeneralista
de ProntoAtendimento02 R$2.250,00(')
Motoristade
VeiculasLeves 05 R$ 310,08
MotoristadeVeiculas
Pesados 04 R$ 335,11
Nutricionista* 02 R$ 1.581,92
OficialAdministrativo 10 R$ 462,75
Operadorde
Computador 06. R$ 536,13
Operadorde
EstaçãoAeronáutica 01 R$ 842,71
OperadordeMáquinas 06 R$ 389,61
Orientadorde lividade
deGeraçãode
Trabalhoe Renda 01 R$ 579,45
Serventede Limpeza 80 R$ 240,00
ServentedeObras 10 R$ 240,00
Técnicode
ControleInterno 01 R$ 1.581,92
Técnicoem
Contabilidade 01 R$ 842,71
Técnicoem
Enfermagem 05 R$ 405,44('}
Tp~ni~nAm

PROCESSO N° : 007/2003
TOMADA DE PREÇOS

CONTRATADA: GASPARZINHO
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA
LTDA.

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO PRORROGAÇÃO DE
CONTRATO N° 218/2003

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO ORGANIZADORA DE,..,...•.,'"',.n •..•...••..n"n. ,,.,,..ro

CONTRATANTE: Municipio de
Guarapuava.

OBJETO: Prorrogação do Contrato de
Locação do imóvel onde encontram-se
as instalações da ÁGATA-LUZ EVIDA-
Associação Guarapuava de Apoio aos
Toxicômanos e Alcoólatras.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA

PRAZO: Por mais 08 (oito) meses.

VALOR: Peio mesmo valor de R$
650,00 (seiscentos e cinqUenta reais)
mensais.

OBJETO: Locação de: 01 (um) trator
de esteira modelo 0-4, 01 (uma) retro
escavadeira 4x4, e 02(dois) caminhões
toco basculante, para prestação
serviços de terraplanagem, abertura e
manutenção de ruas, corte de
cascalho, limpeza, entre outros
serviços de manutenção nos Distritos
Industriais de Guarapuava.

DATA DA ASSINATURA DA
PRORROGAÇÃO: 09/02/2004.

PRAZO: Por mais 07 (sete) meses.

Guarapuava, 09 de fevereiro de 2004 ..

Guarapuava, 09 de fevereiro de 2004.

CONTRATANTE: Municlpio de
Guarapuava.

DATA DA ASSINATURA DA
PRORROGAÇÃO: 09/02/2004.

CONTRATADA: JUCIMERI
MARCONDES & CiA. LTDA.



a) apresentar documento oficial
Je identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
~qujparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) apresentar comprovante de
Dagamento da taxa de inscrição, no
,alar de R$ 10,00 (dez reais), cujo
)agamento deverá ser efetuado junto a
~ualqueragência bancária;

d) certificado de conclusão do
:.nsino Fundamental;

2.5 - CARGO': AUXILIAR DE
~NFERMAGEM:

a) apresentar documento oficial
je Identidade, comprovando ser
)rasileiro nato, naturalizado ou
,quiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) apresentar comprovante de
)agamento da taxa de inscrição, no
la lar de R$ 10.00 (dez reais). cujo
)agamento deverá ser efetuado junto a
~ualqueragência bancária;
, d} certificado de conclusão do
:nsino fundamental!

e) certificado de conclusão do
~ursode Auxiliar de Enfermagem com
'espectivo registro no Conselho
,egional da Categoria;

2.6 - CARGO' : BIÓLO'GO'
a) apresentar documento oficial

le identidade, comprovando ser
)rasileiro nato, naturalizado ou
,quiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
,agamento de R$ 50,00 (cinqüenta e
eais), cujo pagamento deverá ser
;fetuado junto a qualquer agência
)ancária;

d) certificado de conclusão do
:nsino Superior na área, com
'espectivo registro no Conselho
legional da Categaria ;

2.7 CARGO'
;OORDENADO'R EM MO'DALlDADE
,SPORTIVA

a) apresentar documento oficial
le identidade, comprovando ser
lrasiieiro nato, naturalizado ou
!quiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
,agamento de R$ 20,00 (vinte reais),
~ujopagamento deverá ser efetuado
untoa qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
:nsino Mêdio.

2.8 - CARGO' : CO'O'R-
lENADOR DE PRO'GRAMA DE
iERAÇÂO DE TRABALHO' E
lENDA

de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado 18
anos de idade;

c) comprovar ter efeJuado o
pagamento de R$ 50,00 (Cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior;

2.9 - CARGO' : DESENHISTA
a) apresentar documento oficial

de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado 18
anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência ba.ncária; ,

d) certificado de conclusão do .
Ensino Médio em Desenho Arqui-
tetônico;

2.10 - CARGO' : EDUCADO'R
AMBIENTAL

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado 18
anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (Cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior nas áreas de:
Biologia, Geografia, Geologia e
Ciências Ambientais, com respectivo
registro no Conselho Regional da
Categoria ou Associação Profissional;

2.11-CARGO': ENFERMEIRO'
a) apresentar documento oficial

de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado 18
anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.12 -CARGO': ENGENHEIRO'
DE ALIMENTOS

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

anos de idade;
c) comprovar ter efetuado o

pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.13 -CARGO' :ENGENHEIRO'
FLO'RESTAL

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d} certificado de conclusão do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.14 - CARGO: FISCAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

2.15 - CARGO : FISCAL
GERAL

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

2.16 - CARGO' :MÉDICO'
GENERALlSTA DE PSF

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

C) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta e
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência



d) certificado de conclusão do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.17 • CARGO :MÉDICO
GENERALlSTA DE PRONTO
ATENDIMENTO

a) apresentar documento oficial
'de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta
reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusao do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.18 - CARGO: MOTORISTA
DEVEicUlOS lEVES

a) apresentar documento oficial
de identidade, 'comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 10,00 (dez reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Fundamental;

e) Carteira Nacional de
Habilitaçao "8".

2.19 - CARGO: MOTORISTA
DEVEicUlOS PESADOS

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 10,00 (dez reais),
cujo pagamento devera ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusao do
Ensino Fundamental;

e) Carteira Nacional de
Habilitação "C".

2.20. CARGO
NUTRICIONISTA
a) apresentar documento oficial

de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 50,00 (cinqüenta

efetuado junto a qualquer agência
bancaria;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior na área, com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.21 - CARGO : OFICIAL
ADMINISTRATIVO

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasilei'. nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

2.22 OPERADOR DE
COMPUTADOR '

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conciusao do
curso do Ensino Médio;

e) curso específico na área
(IMndows, Word e Excel);

2.23 - CARGO : OPERADOR
DE ESTAÇÃO AERONÁUTICA

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
curso do Ensino Médio;

e) curso de Operador de
Estaçao de Telecomunicações
Aeronáuticas ou curso complementar
para controlador de tráfego aéreo que
habilite a desempenho de OEA;

2.24 • CARGO : OPERADOR
DE MÁQUINAS

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade:

pagamento de R$ 10,00 (dez reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d} certificado de conclusão de
4" série do Ensino Fundamental;

e) Carteira de Haliilitação "C"
ou "O";

.2.25 CARGO
ORIENTADOR DE ATIVIDADE DE
GERAÇÃO DE TRABALHO E
RENDA

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
curso do Ensino Médio;

e) comprovante de habilitaçao
especifica, segunda a legislação
emitida por instituiçao oficial;

2.26- CARGO : SERVENTE
DE lIMPEZA

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 10,00 (dez reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancária;

d) ser aifabetizado (Domlnio
de Leitura e Escrita)

2.27- CARGO SERVENTE
DE OBRAS

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 10,00 (dez reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência bancaria;

d) ser alfabetizado (Dominio
de Leitura e Escrita);

2.28 - CARGO: TÉCNICO DE
CONTROLE INTERNO

a) apresentar documento
oficial de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18 anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o



reais), cujo pagamento deverá ser
efetuado junto a qualquer agência
bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Superior em: Economia,
Administraçãoou Ciências Contábeis,
com registro nos respectivos
Conselhos;

2.29 - CARGO: TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ler completado
. 18anosdeidade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20.00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
juntoaqualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio em Técnico de
Contab.ilidade;

2.30 - CARGO: TÉCNICO EM
ENFERMAGEM , ,

a) apresentar documento oficial
de identidade, comprovando ser

,brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinte reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
junto a qualquer agência banc:!!ria;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

e) certificado de conclusão do
curso Técnico em Enfermagem com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

2.31 - CARGO: TÉCNICO EM
HIGIENE DENTAL

a) apresentar documento
oficialde identidade, comprovando ser
brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) comprovar ter completado
18anos de idade;

c) comprovar ter efetuado o
pagamento de R$ 20,00 (vinle reais),
cujo pagamento deverá ser efetuado
juntoa qualquer agência bancária;

d) certificado de conclusão do
Ensino Médio;

e) certificado de conclusão do
curso Técnico em Higiene Dental;

3.0 • DO LOCAL E PERioDO
DE INSCRiÇÕES:

As inscrições deverão ser
efetuadas pelo candidato, ou por seu
procurador legalmente conslituldo, nos
dias úteis do periodo de 16.02.04 à

16:00 horas, no Protocoloda Prefeitura
Municipal de Guarapuava, Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 - C,EP
85.010.210, ou pela Internet no Site:
www.guarapuaya.pr.gov.br

oas 1: Em caso de inscrição
por procuração, além das condições
acima, o procurador deverã:

Enlregar procuração (inslru-
menlo publico ou particular).

Entregar cópia autenticada
de seu documento oficial de
Idenlidade.

OBS 2: No alo da inscrição o
candidato deverá apresentar 0$
documentos originais e entregar as
fotocópias autenticadas.

OBS 3: Em caso de inscrição
pela Internet, enviar via Sedex ,no
endereço acima, cópias auten..;
ticadas dos documentos exigidos
no ato da inscrição, em nome da
Comissão Organizadora de
Concursos, para devida confir-
mação, até 02/03/04, caso contrário
a Inscrição será cancelada.

4 • DAS INSTRUÇÕES E
PROGRAMAS DE PROVA:

O Regulamento do presente
Edital e o programa das provas será
publicado no Boletim Oficial do
Municlpio n' 423, perlodo de 16/02 a
22/02/04 e também será afixado nos
murais do Paço Municipal e no si te do
Municlpio a disposição dos interes-
sados.

A COMISSÃO

Em, 16.02.04

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA
ESTADO DO PARANÁ

EDITAL DE REGULAMENTO
CONCURSO PÚBLICO 001104

De acordo com' o disposto no
Art. 37, inciso 11, da Constitulçao
Federal e Art.79 da Lei Orgãnica do
Municipio de Guarapuava ( Emenda
02/94), a Comissão Organizadora de
Concursos Públicos Municipais torna
público para o conhecimento dos
interessados o Regulamento e o
Programa das provas do Concurso
Público destinado ao preenchimento
de vagas para a área da
Administração, Educação e Saúde.

REGULAMENTO

PUAVA torna público o recetiimento de
inscriçOesde candidatos ao concurso
público destinado ao preenchimento
de vagas para oscargosde:

Agente Fiscal de Meio
Ambiente, Agente Social, Analista
de Sistemas, Auxiliar de
Consultório Dentário, Auxiliar de
Enfermagem, Biólogo, Coor-
denador de Modalidade Esportiva,
Coordenador de Programa de
Geração de Trabalho e Renda,
Desenhista, Educador Ambiental,
Enfermeiro, Engenheiro de Alimen-
tos, Engenheiro Florestal, Fiscal de
Vigilância Sanitária, Fiscal Geral,
Médico Generalisla de PSF, Médico
Generalista de Pronto Atendimento,
Motorista de Veículos leves,
Motorista de Veículos Pesados,
Nutricionista, Oficial Adminis-
trativo, Operador de Computador,
Operador de Estação Aeronáutica,
Operador de Máquinas, Orientador
de Atividade de Geração de Traba-
lho e Renda, Servente de Limpeza,
Servente de Obras, Técnico de
Controle Interno, Técnico em
Contabilidade , Técnico em
Enfermagem e Técnico em Higiene
De"la\.

1.0. DAS INSCRiÇÕES:
As inscrições deverão ser

efetuadas pelo candidato, ou por seu
procurador, legalmente constituldo no
periodo de 16/02/2004 a 02/03/2004,
nos dias úteis, no horário das 12:00
horas às 16:00 horas, no Protocolo da
Prefeitura Municipal de Guarapuava, a
Rua Brigadeiro Rocha, 2777,
Guarapuava Paraná Cep 85.010.210
ou pela INTERNET no Site:
www.guarapuava.pr.gov.br

1.1. No ato da inscriçao, o
candidato deverá:

a) apresentar documento
Oficial de Identidade, comprovando
ser brasileiro nato, naturalizado ou
equiparado;

b) ter completado 18 anos de
idade;

c) não ter sido demitido por
Processo Disciplinar do Serviço
Público Municipal, Estadual ou
Federal;

d) comprovar ter efetuado o
pagamento da importãncia de:

R$ 10,00 (dez reais) para
efetivar a inscrição para os cargos de:
Au,;\iar de Consull6rio Dentário,
Auxiliar de Enfermagem, Motorista de
VeIculas Leves, Motorista de Veiculas
Pesados, Operador de Máquinas,
Servente de Limpeza e Servente de
Obras; junto a qualquer agência
bancária.

R$ 20,00 (vinle reais) para
efetivar a inscrição para os cargos de:
Agente Fiscal de Meio Ambiente,
A.gente. Social, Coordenador de

http://www.guarapuaya.pr.gov.br
http://www.guarapuava.pr.gov.br


GuarapuaVa,"'6a 22/feVéreirô'-lle/2004"":"~':;:-- Ahô"'0-;;~N°-423
• ',""_~ e. >.'" _,

risca: de Vigilância Sanitária, Fiscal
Geral, Oficial Administrativo, Operador
de Computador, Operador de Estação
de Aeronáutica, Orientador de
Atividade de Geração de Trabalho e
Renda, Técnico em Contabilidade,
Técnico em Enfermagem e Técnico em
Higiene Dental, junto a qualquer
agência bancária.

R$ 50,00 (cinqüenta reais)
para efetivar a inscrição para 05 cargos
de: Analista de Sistemas, Biólogo,
Coordenador de Programa de Geração
de Trabalho e Renda, Educador
Ambiental, Enfermeiro, Engenheiro de
Alimentos, Engenheiro Florestal,
Médico GeneraJista de PSF, Médico
Generalista de Pronto Atendimento,
Nutricionista e Técnico de Controle
Interno, junto a qualquer agência
bancária.

1.2. Serã permitida inscrição
por procuração (instrumento público ou
particular), com firma reconhecida,
acompanhado da cópia do documento
Oficial de. Identidade do candidato,
documento Oficial de Identidade do
procurador e demais documentos
exigidos; \

1.2.1. Não haverá inscrição
condicional, nem tampouco, por
correspondência.

1.3. Além dos documentos
acima mencionados, o (a) candidato
(a), ao efetivar sua inscrição, deverá
apresentar:

1,3,1, AGENTE FISCAL DE
MEIOAMBIENTE:

Certificado de conclusão do
Ensino Médio e Carteira Nacional de
Habilitação Categoria "8";

1,3.2. AGENTE SOCIAL:
Certificado de conclusão do Ensino
Médio;

1,3,3, ANALISTAS DE
SISTEMAS

Certificado de conclusão do
Curso Superior Especifico, com o
respectivo registro no Conselho;

1.3.4, AUXILIAR DE
CONSULTÓRIO DENTÁRIO:

Certificado de conclusão do
Ensino Fundamental;

1,3,5, AUXILIAR DE
ENFERMAGEM:

Certificado de conclusão do
Ensino Fundamental;

Certificado de conclusão do
curso de Auxiliar de Enfermagem com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

1,3,6, BiÓLOGO, ENFER-
MEIRO, ENGENHEIRO DE
ALIMENTOS, ENGENHEIRO
FLORESTAL, MÉDICO
GENERALlSTA DE PSF, MÉDICO
GENERALISTA DE PRONTO
ATENDIMENTO e NUTRICIONISTA:

Certificado de conclusão do
Curso Superior Específico, com o
respectivo registro no Conselho;

1.3,7, COORDENADOR DE

MODALIDADE ESPORTIVA, FISCAL
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, FISCAL
GERAL e OFICIAL ADMINIS-
TRATIVO:

Certificado de conclusão do
Ensino Médio,

1.3.8. COORDENADOR DE
PROGRAMA DE GERAÇÂO DE
TRABALHO E RENDA:

Certificado de conclusão de
Curso Superior;

1.3.9. DESENHISTA:
Certificado de conclusão do

Ensino Mêdio em Desenho
Arquitetônico;

1.3,10, EDUCADOR
AMBIENTAL:

Certificado de conclusão de
Curso Superior nas áreas de :
Biologia, Geografia, Geologia ou
Ciências Ambientais com respectivo
registro no Conselho Regional da
Categoria e ou Associação Profissional

1.3,11, MOTORISTA DE
VEicULOS LEVES e MOTORISTA DE
VEíCULOS PESADOS,:

Certificado de conclusão do
Ensino Fundamental e Carteira
Nacional de Habilitação Categoria "B" e
"C", respectivamente;

1.3.12. OPERADOR DE
COMPUTADOR:

Certificado de Conclusão do
Ensino Médio e curso específico na
área de (Windows, Word e Excel);

1.3.13. OPERADOR DE
ESTAÇÂOAERONÁUTICA:

Certificado de Conclusão do
Ensino Médio;

Certificado do curso de
Operador de Estação de Telecomu-
nicações Aeronáuticas ou curso
complementar para controlador de
tráfego aéreo que habilite a
desempenho de OEA;

1,3,14. OPERADOR DE
MÁQUINAS:

Certificado de conclusão de 4.
série do Ensino Fundamental;

Carteira de Habilit. "C" ou "O"
1,3,15, ORIENTADOR DE

ATIVIDADE DE GERAÇÂO DE
TRABALHO E RENDA:

Certificado de. conclusão do
Ensino Médio;

Comprovante de habilitação
especifica, segundo a legislação
emitida por instituição oficial;

1,3,16. SERVENTE DE
LIMPEZA e SERVENTE DE OBRAS:

Ser alfabetizado (domínio de
leitura e escrita)

1,3.17.TÉCNICO DE
CONTROLE INTERNO:

Certificado de conclusão de
Curso Superior em: Economia,
Administração ou Ciências Contábeis,
com os respectivo registros nos
Conselhos.

1,3,18. TÉCNICO EM
CONTABILIDADE:

Certificado de conclusão do

Ensino Médio em Contabilidade;
1.3.19. TÉCNICO EM

ENFERMAGEM:
Certificado de conclusão do

Ensjno Médio;
Certificado de conclusão do

curso de Técnico em Enfermagem com
respectivo registro no Conselho
Regional da Categoria;

1.3.20. TÉCNICO EM HIGIENE
DENTAL:

Certificado de conclusão do
Ensino Médio;

Certificado de conclusão do
curso de Técnico em Higiene Dental;

OB5:. os candidatos que não
estiverem de posse do certificado ou
diploma do,curso exigido para o cargo
pretendido deverão:

- apresentar a declaração de
conclusão do Curso fornecido pela
Instituição, onde deverá constar
inclusive o n° da Resolução de
Reconhecimento do Estabelecimento
e do Curso.

1.4. Em caso de inscrição pela
Internet, o candidato deverá enviar via
SEDEX no endereço acima, cópias
autenticadas dos documentos exigidos
no ato da inscrição, em nome da
Comissêo Organizadora de'
Concursos, para a devida
confirmação, até 02/03/04, caso
contrario a inscrição será cancelada.

2.0. REQUISITOS PARA
INVESTIDURA NO CARGO:

2,1, O candidato aprovado no
concurso de que trata este Edital será
investido no cargo, se atender as
seguintes exigências:

a) ser brasileiro nato,
naturalizado ou equiparado;

b) apresentar prova de estar
quite com as obrigações eleitorais;

c) apresentar prova de quitação
com o serviço militar, quando couber;

d) apresentar documento
comprobatório de habilitação para o
cargo no qual prestou o concurso;

e) apresentar declaração de
que não ocupa outro cargo ou emprego
público, em qualquer das esferas do
governo, a não ser nas hipóteses
prevista no Art.37 - inciso XVI, da
Constituição Federal;

f) apresentar documento
comprobatório de não estar suspenso
do exercício profissional, nem
cumprindo outra penalidade
disciplinar.

OBS: No ato da investidura o
candidato deverá apresentar os
certificados originais de conclusão dos
cursos específicos citados no item 1.4
do presente Edital e as respectivas
fotocópias autenticadas.

3.0 . DA REALlZAÇÂO DO



CONCURSO:
3.1. O concurso para os cargos

de: Analista de Sistemas, Biólogo,
Coordenador de Programa de
Geração de Trabalho e Renda,
Educador Ambiental, Enfermeiro,
Engenheiro de Alimentos,
Engenheiro Florestal, Médico
Generalista de PSF, Médico
Generalista de Pronto Atendimento,
Nutricionista e Técnico de Controle
Interno, será de provas e titulos em
que serão avaliados os conhecimentos
gerais e especificas do candidato,
sendo a prova de conhecimento de
carater eliminatório e a prova de titulas
de caráter classificatório.

3.2. Para os cargos de: Agente
Fiscal de Meio Ambiente. Agente
Social, Auxiliar de Consultório
Oentàrio, Auxiliar de Enfermagem,
Coordenador de Modalidade
Esportiva, Desenhista, Fiscal de
Vigilância Sanitária, Fiscal Geral,
Motorista de Veículos Leves,
Motorista de Veículos Pesados,
Oficial Administrativo, Operador de
Computador, Operador de Estação
Aeronâutica,' Operador de
Máquinas, Orientador de Atividade
de Geração de Trabalho e Renda,
Servente de Limpeza, Servente de
Obras, Técnico em Enfermagem,
Técnico em Contabilidade e Técnico
em Higiene Dental; a prova será em
uma única etapa de caráter
eliminatórioe classificatório.

3.3. A prova de tllulos
obedecerá critérios estabelecidos no
presente Edital, sendo a data de sua
realizaçâodivulgada juntamente com a
relação dos candidatos aprovados na
provade conhecimento.

3.4. As notas atribufdas aos
títulos obedecerão aos seguintes
critérios:

I - Para cada Pós graduaçao
realizada, serão atribuldos até o
máximo de 5,5 (cinco vlrgula cinco)
pontos, sendo:

a) Especialização 1,0 (um
vlrgula zero) pontos;

b) Mestrado 2,0 (dois vlrgula
zero) pontos;

c) Doutorado 2,5 (dois vlrgula
cinco) pontos.

11 ~ Para outros cursos com o
nilnimo de horas, serão atribuldos até
o máximo de 2,0 (dois vlrgula zero)
pontos,a saber:

a) a cada 20 (vinte) horas de
freqüência, sem aproveitamento: 0,1
(zerovlrgula um) ponto;

b) a cada 20 (vinte) horas de
freqüéncia com aproveitamento igual
ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero):
0,2 (zero virgula dois) pontos;

c) os certificados e/ou tltuios
deverao ser devidamente com.
provados através de documentos
originais e fotocópias autenticadas e
.., •••••• ~J:l,••• _ •••••••••••• ~ •••: •••••••• ~•• t_ ••••••••••••••••••••.••••

atribuiçõesdoscargos pretendidos.
111- A cada trabalho publicado,

desde que mostrada a veracidade do
artigo ou livro publicado. ser;~o
atribuldos 0,5 (zero virgula cinco)
pontos, até o máximo de 1,5 (um
vlrgula cinco) pontos.

IV - Para o certificado de
conclusao de curso normal de
graduação superior: 1,0 (um virgula
zero) ponto;

4.0. DAS PROVAS:
4.1. Serão considerados

aprovados os candidatos que
obtiverem a nota mlnima de 5,0
(cinco), na provade conhecimento.

4.2. As provas de conhe-
cimento serão avaliadas na escala de O
(zero) a 10 (dez), consistindo em prova
escrita de caráter eliminatório,
constando de 30 (trinta) questões de
múltiplaescolha de igualvalor, com 05
(cinco) alternativas, com apenas ~ma
resposta certa, sendo que a questão
escolhida pelo candidato deverá ser
repassada para a folha resposta
(Gabarito).

Os conteúdos serão distribui.
dos de acordo com o nlvel de
escolaridade, conformeabaixo:

- superior: 30(trinta) questões
de conhecimento especifico; .

- médio: 05(cinco) questões de
Porlugués, 05(cinco) questOes de
Matemática e 20(vinte) questões de
conhecimento especifico;

- ensino fundamentai: 30 (trinta)
questões, distribuídas conforme o
programa de provas.

4.3. A média final será
determinada pela média ponderada,
conformea seguinte fórmula:

(prova escrita x 6) + (prova de titulas
x 4) MF= -----~----------
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5.0. DA PRESTAÇÃO DAS
PROVAS

5.1. As provas serão realizadas
conforme segue:

a) Data: 21 de março de 2004.
Local: CEDETEG FEG

(Fundaçáo Educacional de
Guarapuava) Rua Simeão Camargo
Varella de Sá, 3.

Cargos: Auxiliar de
Enfermagem, Auxiliar de
Consultório Dentário, Motorista de
Veículos Leves, Operador de
Máquinas e Técnico em
Enfennagem.

Local: UNICENTRO Rua
Presidente Zacarias Goes, 875 Santa
Cruz

Cargos; Desenhista, Servente
de Limpeza e Servente de Obras

b) Data: 28 de março de 2004.
Local: CEDETEG FEG

(Fundação Educacional de
~" ..•~..•••." ••, •..•\ o" ..• Cõ •.•••"'.<;. •.• r .•......".."'"

Varella de Sá, 3.
Cargos: Agente Fiscal de

Meio Ambiente, Agente Social,
Biólogo, Coordenador de Programa
de Geração de Trabalho e Renda,
Educador Ambiental, Engenheiro de
Alimentos, Engenheiro Florestal,
Médico Generalista de PSF, Médico
Generalista de Pronto Atendimento,
Motorista de Veiculas Pesados,
Nutricionista, Operador de Estação
Aeronáutica, Orientador de
Atividade de Geração de Trabalho e
Renda, Técnico de Controle
Interno, Técnico em Higiene Dental,
Operador de Computador.

Locai: UNICENTRO - Rua
Presidente lacarias Goes, 875 Santa
Cruz

Cargos: Fiscal de Vigilância
Sanitária, Fiscal Geral, Oficial
Administrativo, Técnico em
Contabilidade, Coordenador de
Modalidade Esportiva, Enfermeiro,
Analista de Sistemas.

As listas de ensalamentos
serão colocadas em edital a partir do
dia 17 de março de 2004, no saguão
do Paço Municipal e site do Municlpio.

5.2. Nao haverá segunda
chamada para a realização da prova,
importando a ausência do candidato
na atribuição de nota igual a zero e na
sua conseqüente eliminação do
concurso.

5.3. Não haverá, igualmente, a
realizaçâo de provas fora de horário e
local marcados para todos os
candidatos.

5.4. O(a) candidato(a) deverá
estar no local ás 13h30 mln, munido de
caneta esferográficaazulou preta.

5.5. O(a) candidato(a) deverá
exibir sua ficha de inscrição e Cédula
Oficial de Identidade, para o ingresso
no localda prova.

5.6. A prova lerá inicio ás
14:00 horas, com duração de 03 (três)
horas.

5.7. Não será admitido, nos
locais de prova, o candidato que se
apresentar após o horário pré-
estabelecido, como o uso de
calculadoras ou celulares.

5.8. Será exclui do do concurso
o candidato que, durante a realização
da prova de conhecimento, for
surpreendido em comunicação com
outro candidato, verbalmente ou por
escrito. ou por qualquer outra forma,
bem como utilizar-se de livros, notas,
impressosou similares.

5.9. Será igualmente excluido
doconcursoocandidato que:

5.9.1. mostrar-se autor de
incorreçâo ou descortesia com
qualquer membro da equipe
encarregada da realização das provas.

5.9.2. for apanhado em
flagrante, utilizando-se de qualquer
meio, na tentativa de burlara prova, ou
f",. ,.o~•.•" •.•~.,s"ol•.•",. fglc:g i,../ontifi•...g •...S•.•



R$ 842,71

Vencimentos

R$ 842,71
R$ 389,61

R$ 462,75
R$ 420,01
R$1.581,92

R$ 240.00
R$1.581,92
R$ 842,71
R$ 405,44(')
R$ 325.16(')

ServentedeObras
TécnicodeControleInterno
TécnicoemContabilidade
TécnicoemEnfermagem
TécnicoemHigieneDental

•. as vagas acima seráo
exclusivamente para o Programa
Saúde da Familia.

8.2. As vagas ofertadas pelo
Município referem-se às necessidades
globais deste, importando, portanto, a
aceitação pelo candidato aprovado no
seu deslocamento para as localidades
onde for indicado.

8.3. O número de vagas
constante no presente edital
corresponde à necessidade do
Municrpio prevista para o periodo de

8.0. DAS VAGAS
8.1. Serão ofertadas as

seguintes vagas:

Cargos Vagas
Agenle Fiscal de Meio Ambienle 02
AgenteSocial 05
Analisla de Sistemas 02
AuxiliardeConsultórioDentário. 05
Auxiliarde Enfermagem. 10
Bi610go 02
CoordenadordeModalidadeEsportiva 01
Coordenadorde ProgramadeGeraç:J:o
de Trabalho e Renda 01
Desenhista 01
Educador Ambienlal 02
Enfermeiro' 05
EngenheirodeAlimentos 01
EngenheiroFlorestal 01
FiscaldeVigilânciaSanitária 02
Fiscal Geral 01
Médico Generatistade PSF 10
MédicoGeneralistadePAtendimento 02
MotoristadeVeiculasLeves 05
Molorista de Veiculos Pesados 04
Nutricionista. 02
OficialAdministrativo 10
Operador de Computador 06
Operador de Eslação Aeronáulica 01
Operador de Máquinas 06
OrientadordeAtividadedeGeração
de Trabalho e Renda 01
Serventede Limpeza 80
ServentedeObras 10
Técnico de Controle Intemo 01
Técnico em Conlabilidade 01
Técnico em Enfermagem 05
Técnico em Higiene Denlal' 04

(•.) sobre os vencimentos acima
poderão ser adicionados 20%
referente ao Adicional de
Insalubridade.

7.7. Os valores constantes no
item 7.6 referem-se â carga horária
máxima de 40 horas semanais.

7.8. É facultado ao candidato
solicitar o seu deslocamento para final

. da ordem de classificação, no
momento da convocação para o
preenchimento das vagas no cargo.

579,45
?dn nn

R$ 240.00(')
R$ 326,58(')
R$1.581,92

R$2,250,00(')
R$ 310,08
R$ 335,11
R$1,581,92
R$ 462,75
R$ 536,13

R$ 1.581.92
R$ 522,49
R$1.581,92

R$1.581.92(')
R$1.581,92
R$1.581,92
R$ 700,00
R$ 613,50
R$4.500,00(')

função no prazo estabelecido no item
anterior, perderá sua vaga, bem como
todos os direitos decorrentes de sua'
aprovação no concurso, não cabendo
posterior recurso.

Cargos
Agenle Fiscal de
MeioAmbiente
AgenteSocial
AnalistadeSistemas
Auxiliarde Consultório
Dentário
Auxiliarde Enfermagem
Biólogo
Coordenadorde
ModalidadeEsportiva
Coordenador de Programade
Geração de Trabalho e Renda
Desenhista
Educador Ambiental
Enfermeiro
EngenheirodeA1imenlos
Engenheiro Florestal
FiscaldeVigilânciaSanitária
FiscalGeral
MédicoGeneratislade PSF
MédicoGeneralistade
ProntoAtendimenlo
MotoristadeVeiculasLeves
MotoristadeVeiculasPesados
Nutricionista
OficialAdministrativo
OperadordeComputador
Operadorde Estação
Aeronáutica
OperadordeMáquinas
Orientador deAIividade
deGeraçãode TrabalhoeRendaR$
C::"""cnl,,,,4!:.1 imnc'7:::l Ret.

7.6. O ingresso nos cargos de:
Agente Fiscal de Melo Ambiente,
Agente Social, Analista de Sistemas,
Auxiliar de Consultório Dentário,
Auxiliar de Enfermagem, , Biólogo,
Coordenador de Modalidade
Esportiva, Coordenador de
Programa de Geração de Trabalho e
Renda, Desenhista, Educador
Ambiental, Enfermeiro, Engenheiro
de Alimentos, Engenheiro Florestal,
Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal
Geral, Médico Generalista de PSF,
Médico Generalista de Pronto
Atendimento, Motorista de Veículos
Leves, Motorista de Veiculas
Pesados, Nutricionista, Oficial
Administrativo, Operador de
Computador, Operadó'r de Estação
Ae ro n á ut i c a, O pe ra do r d'e
Máquinas, Orientador de Atividade
de Geração de Trabalho e Renda,
Servente de Limpeza, Servente de
Obras, Técnico de Controle Interno,
Técnico em Contabilidade, Técnico
em Enfermagem e Técnico em
Higiene Dental;,. far-se-á no nlvel
inicial da tabela do Plano de Cargos e
Salários dos Servidores Públicos
Municipais - Lei 950/00 e suas
alterações, conforme tabeia abaixo:

pessoal.
5.9.3. Será atribulda nota igual

a zero à questão que tenha mais de
uma resposta, que apresente emendas
ou rasuras, ainda que legiveis, bem
como aquela questão que não for
assinalada na folha de respostas.

6.0. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Somente serão

considerados aprovados os
candidatos que obtiverem na prova de
conhecimento o percentual mlnimo de
50% (cinqüenta por cento) do total dos
pontos atribuídos.

6.2. A classificação dos
candidatos aprovados far-se-á pela
ordem decrescente das notas da prova
de conhecimento.

6.3. A classificação geral dos
candidatos aos cargos para os quais
for exigida prova de titulas, será feita
após o cômputo dos mesmos.

6.4. Em caso de empate, na
classificação geral, será considerado
preferentemente:

6.4.1. o candidato que tiver
maior tempo de serviço no exercicio do
cargo para o qual,prestou concurso;

6.4.2. o candidato casado,
viúvo elou com maior encargo familiar;

6.4.3. o que vencer, por
sorteio.

7.0. DO APROVEITAMENTO
7.1. A admissão será pelo

regime estatutário e obedecerá
rigorosamente a ordem de
classificação dos candidatos, de
acordo com a necessidade da
administração, não havendo portanto
obrigatoriedade de admissão total dos
aprovados.

7.2. Para efeito de admissão, o
candidato aprovado e convocado fica
sujeito a aprovaçao em exame pericial
a ser realizado na Secretaria de Saúde
do Município de Guarapuava pelo
Médico do Trabalho e á apresenlação
da documentação necessária.

7.3. Os exames de saúde
exigidos no Edital de Convocação, são
parte integrante do concurso, sendo
considerado eliminado o candidato não
aprovado nos mesmos. O laudo
'médico poderá ser instruido
facultativamente de outros exames
complementares, a critério do perito
examinador, ficando todas as
despesas dos exames constante
neste item sob as expensas do
candidato.

7.4. O candidato aprovado e
convocado terá 10 (dez) dias para
assumir suas atividades e será
submetido a um estágio probatório de 3
(três) anos, contados da data de sua
nomeação, no qual ocorrerá a
avaliação de desempenho.

7.5. O candidato que for
convocado e recusar a admissão ou
deixar de assumir o exerclcio de sua



validade do concurso, ou seja, dois
anos, iélZãopela qual serão chamados
os candidatos aprovados, no primeiro
ano da realização das provas,
,necessários para preencherem
somente parte das vagas existentes
,emcadafunção.

8.4. Do total das vagas
.ofertadas, ficam reservadas 2% para
pessoas deficientes, de acordo com
artigo 14 parágrafo único da Lei
.complementar 01/01 e Legislação
Federal, para os cargos com mais de
05(cinco) vagas, devendo o
'candidato portador de deficiência no
ato de .inscrição, apresentar laudo
médico atestando a espécie e o grau
ou nível de deficiência, com expressa
:referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de
Doença - CID, bem como a provável
causadadeficiência.

Necessitando o candidato
'deficientetratamento diferenciado nos
dias do concurso, deverá requerê-lo,
05dias após ao término das inscrições
,indicandoas condições diferenciadas
dequenecessita para a realização das
provas. A pessoa portadora de
,deficiência, resguardados as
condições especiais previstas neste
Edital, participará deste concurso em
igualdadede condições com os demais
candidatos cujas atribuições do cargo
sejam compatíveis com a deficiência
de que é portador e também no que
,concerne:ao conteúdo das provas; à
avaJ1açãoe aos critérios de aprovação;
ao horário e ao local de aplicação das
provas e a nota mínima exigida para
todosos demais candidatos.

8.5. Eventuais vagas que
surgirem no per lodo de validade do
concurso serão preenchidas pelos
candidatos aprovados, obedecendo-
se rigorosamente a ordem de
classificação.

8.6. Os pedidos de remoção só
pOderão ocorrer após o término do
estágioprobatório.

9.0. DAS DISPOSiÇÕES
GERAIS

9.1. A inscrição do candidato
implicará o conhecimento e a tacita
aceitação das condições
estabelecidas no inteiro teor deste
Edital e do Regulamento Geral de
Concursos conforme Decreto
Municipal 121/91 de 10.09.91, ato do
qual não poderá alegar
desconhecimento.

9.2. O concurso público terá
validade de 02 (dois) anos, a contar da
data da sua homologação, podendo
ser prorrogada por igual perlodo.

9.3. Sera publicado no 6rgão
Oficial de divulgação dos Atos
Administrativos do Município, bem
como nos quadros de Editais da
Prefeitura Municipal de Guarapuava e
~it~ rio MlJnicinio. o resultado do

concurso, com os candidatos
classificados.

9.4. Não será fornecido ao
candidato qualquer documento
comprobatório de classificação no
concurso, valendo para esse fim a
homologação publicada.

9.5. Será excluído do concurso,
por ato do Presidente da Comissão
Organizadora, o candidato que fizer,
em qualquer documentação,
declaração falsa ou inexata, ainda que
verificada posteriormente.

9.6. Os componentes da
Comissão Organizadora terão
autonomia na elaboração e julgamento
das provas, ficando ressalvado o
direito de recurso por via administrativa
no prazo de 48 horas após a
divulgação do resultado final, ao
candidato que tiver seu requerimento
homologado.

9.7. Os casos omissos serão
resolvidos pela Comissão
Organizadora, "ad referendum" do
Prefeito Municipal.

Guarapuava, 20102/04

A COMISSÃO

PROGRAMA DE PROVAS

CARGO: AGENTE FISCAL DE
MEIO AMBIENTE

Português:

1. Interpretação de texto; 2.
Fonética: dígrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3. Ortografia:
emprego de letras, acentuação
gráfica, trema, emprego do porquê,
divisão silábica, crase; 4.
Morfologia: estrutura das palavras,
formação das palavras, classes de
palavras; 5. Sintaxe: colocação
pronominal, concordância nominal,
concordância verbal, regência
verbal.

Matemática:

1. Números reais: números
decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
numéricas e literais, valor numérico
de uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de 1° e 2°
graus: resoluçâo e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética
e geométrica; 8. Análise
combinatória; 9. Razões e
proporçôes; 10. Divisão em partes
orooorcionais: 11. Rearas de três:

simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:

Conhecimentos sobre:'
1. Ecossistemas naturais e

antr6picos: ecossistemas naturais,
agrários e urbanos, a proteção da
biodiversidade ao avanço da ocupação
humana, populações mínimas viáveis
e áreas mínimas viáveis; 2. Âguas
naturais: ciclo das águas, água na
natureza, vida na água, rios e lagos,
recursos h!dricos, bacias hidro-
gráficas, águas freáticas; 3. Âguas
impuras: usos e qualidade da água,
escassez e fartura das águas, poluição
hídrica, abastecimento, reuso,
economia hídrica, tratamentos; 4.
Solos e geologia: formação e
composição dos solos, valores
ecológicos dos solos, riqueza; 5.
Degradação dos solos: poluição rural e
urbana, erosão e assoreamento, a
morte nos alimentos, classificação e
destino de resíduos sólidos e
perigosos; 6. Ambiente atmosférico:
camadas da atmosfera, composição
do ar, clima, influências sobre a vida; 7.
PrinCipais poluentes do ar: origens,
concentração e dispersão, alteração
do albedo e a sobrevivência, efeito
estufa e destruição da camada de
oz6nio, tratamento; 8. Saúde
ambiental: patologias de origem
ambiental, indicadores, efeitos
ambientais da globalização,
interdependências nocivas,
integrações necessárias.

Bibliografia:

Língua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Ungua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emílio &
Moura, Francisco Marto. Gramática.
São Paulo: Âtica.

GONÇALVES FILHO, Antenor
A Língua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8'
Edição Atual Editora LIda.

IEZZI, Gelson . Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,

.. Editora Atual.

CARGO: AGENTE SOCIAL

Português:

1. Interpretação de texto; 2.
Fonética: dígrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3. 9rtografia:
emoreoo de letras. acentua cão
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gráfica, trema, emprego do porquê,
divisão silábica, crase; 4.
Morfologia: estrutura das palavras,
formação das palavras} classes de
palavras; 5. Sintaxe: colocação
pronominal, concordância nominal,
concordância verbal, regência
verbal.

Matemática:

1. Numeras reais: números
decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
numéricas e literais, valor numérico
de uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum. adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de 1° e 2°
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética
e geométrica; 8. Análise
combinatória; 9. Razões e
proporções; 10. Divisão em partes
proporcionais; 11. .Regras de três:
simples e c-.omposta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.Atuação no
âmbitodas comunidades: atendimento
social individual ou em grupos, contato
com entidades comunitárias,
levantamento de dados para pesquisa
social; 2. Elaboração de relatórios e
avaliações; 3. lei n' 8742/93 - lei da
Assisténcla Social; 4. Lei nO8069/90 -
Estatutoda Criança e do Adolescente;
5. lei n' 10741/03 Estatuto dos
Idosos,

Bibliografia:
Lingua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Língua Portuguesa.
Fename,Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emílio &
Moura, Francisco Marto. Gramática.
SãoPaulo:Ática.

GONÇALVES FilHO, Antenor
A . língua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8'
Edição Atual Editora LIda.

IEZZI, Gelson Fundamentos
deMatemática Elementar. 10 volumes,
EditoraAtual.

CARGO: ANALISTAS DE
SISTEMAS

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Noções de Informática: Microsoft
Office 97/2000/XP, navegação Internet
I=>HTMI .? An~Ii~1=>ri.,:. .c::ic:t.,:.m:::.' :::.n~lk.,:.

essencial e análise orientada a objetos;
3. Linguagem de Programação:
conceitos de ASP, DElPHI 6.0 e de
VISUAL BASIC 6.0; 4. Banco de
Dados: SQl e conceitos de banco de
dados rei acionais; 5, Sistemas
Operacionais: conceitos avançados
para plataforma ","ndows 9X/2000/XP
e Unix; 6. Administração de Serviços:
INTERNETI INTRANET, noções
básicas de redes de computadores e
de Web Server; 7. Ambiente de
Desenvolvimento Web: conceitos de
Adobe Photoshop 6.0 e de Visual
Inlerdev 6.0; 8. ERP- Sistema de
Gestão Integrada: conceitos de
sistema de gestão integrada.

CARGO: AUXILIAR DE CON-
SULTÓRIO DENTÁRIO

01 • Conceito de Esterilização;
02 - Materiais Dentários;
03 - Instrumental Odontológico;
04 - Conceitos de Prevenção

Odontológica;
05 - Relações Humanas no

Trabalho;
06 - Princípios de Segurança no

Trabalho.

CARGO: AUXILIAR DE
ENFERMAGEM

01 - Enfermagem em Saúde
Pública e Doenças Transmissíveis
Polltica Nacional de Saúde;

02 Enfermagem Materno
Infantil;

03 Enfer[Tlagem Médico
Cirúrgica;

04 Enfermagem Neuro -
Psiquiátrica;

05 - Primeiros Socorros;
06 - Técnicas Básicas de

Enfermagem;
07 - Relações Humanas no

Trabalho;
08 - Princlpios de Segurança

no Trabalho.

CARGO: BiÓlOGO
Conhecimentos Específicos:
PROGRAMA:
Conhecimentos sobre:
1.A célula: a célula procariota e

eucariota, principais funções das
estruturas celulares, reprodução
celular, mitose e meiose; 2. Os seres
vivos: conceito de espécie, categorias
taxonOmicas, tipos de reprodução,
reprodução humana, conceito
estrutural e funcional dos tecidos
animais, caracterfsticas principàis dos
tecidos vegetais, as funções vitais nos
animais e vegetais, nutrição, digestão,
respiração, circulação e transporte,
excreção, sistemas de integração; 3,
Estudos de populações: genética e
evolução, fundamentos de cito-
genética, os cromossomos e genes
como unidades hereditárias do ser
vivo, mecanismos evolutivos, ecologia,
rl=>l:::.t":nl=>~trnfit":~~ I=>ntrl=>I"'I~~":'rl=>~\Ii\ll"'l~

ciclos biogeoqulmicos, desequilibrios
ecológicos e suas causas; 4. Saúde,
higi.ene e saneamento básico:
principios básicos de saúde, principais
doenças do homem, doenças infecto-
contagiosas, doenças parasitárias,
principais endemias no Brasil, as
defesas do organismo; 5. Politicas e
programa de saúde - SUS: política
nacional de alimentação e nutrição.

CARGO: COORDENADOR
DE MODALIDADE ESPORTIVA

Português:
1. Interpretação de texto; 2.

Fonética: dígrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3. Ortografia:
emprego de letras, acentuação gráfica,
trema, emprego do porquê, divisão
silábica, crase; 4. Morfologia: estrutura
das palavras, formação das palavras,
classes de palavras; 5. Sintaxe:
colocação pronominal, concordãncia
nominal, concordância verbal,
regência verbal.

Matemática:
1. Números

reais: números decimais, potenciação
de números reais; 2. Polinômios:
expressões numéricas e literais, valor
numérico de uma expressão literal,
termos semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de l' e 2'
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética e
geométrica; 8. Análise combinatória;
9. Razões e proporções; 10. Divisão
em partes proporcionais; 11. Regras
de três: simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos especificos:
Conhecimentos sobre: 1.

Ginástica artlstica: aparelhos,
movimentação básica na trave de
equilibrio e no solo; 2. Ginástica rítmica
desportiva: elementos corporais à
mãos livres, fundamentos de cada
aparelho; 3. Capoeira: tabuleiro,
movimentos básicos; 4. Xadrez:
tabuleiro, movimentos básicos de cada
peça; 5. Basquetebol: regras básicas;
6. Voleibol: regras básicas; 7.
Atletismo: salto em altura, arremesso
de disco; 8. Futeboi: regras básicas; 9.
Danças foiclóricas; 10. Danças de
salão.

Bibliografia:
Lingua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Lingua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emllro &
Moura, Francisco Marto. Gramática.
São Paulo: Atica.

~()Nr.AI \/I=c:. ;:'11~() Ant"""f'I"



A . Ungua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8"
Edição Atual Editora Ltda.

IEZZI, Gelson Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

CARGO: COORDENADOR DE
PROGRAMA DE GERAÇÃO DE
TRABALHO DE RENDA

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Planejamento e organizaçao; 2.
Elaboração de programas, currículos,
9rades de horários; 3. Prática de
pesquisa; 4. Métodos de ensino

, aplicados; 5. Avaliação de atividades
: pedagógicas; 6. Técnicas de ensino:
aulas, seminários, fóruns, etc.; 7.
Técnicas de atividades comunitárias:
feiras, eventos diversos; 8. Elaboração
de avaliações e relatórios.

CARGO: DESENHISTA
Português:
1. Interpretação de texto; 2.

Fonética: digrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3. Ortografia:
: emprego de letras, acentuação gráfica,
trema, emprego do porquê, divisão
: silábica, crase; 4. Morfologia: estrutura
: das palavras, formação das palavras,
classes de palavras; 5. Sintaxe:
colocação pronominal, concordância
nominal, concordância verbal,
. regência verbal.

Matemática:

1" Números reais: números
decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
, numéricas e literais, valor numérico de
uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de l' e 2'
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética e
geométrica; 8. Análise combinatória; 9.
Razões e proporções; 10. Divisão em
partes proporcionais; 11. Regras de
três: simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1. Pro-

jetos, notas, esboços, especificações e
normas técnicas; 2. Confecção de
desenho, efetuando cálculos
necessários no projeto original; 3.
Esboços, obedecendo às normas

materiais de desenho; 4. Desenhos
técnicos, de mecânica, eletricidade,
construção civil, arquitetura, artes
gráficas e outros.

Bibliografia:
Lingua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Língua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emilio &
Moura, Francisco Marta. Gramática.
São Paulo: Ática.

GONÇALVES FilHO, Antenor
A Língua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8"
EdiçãoAtual Editora Ltda.

IEZZI, Gelson Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

CARGO: EDUCADOR
AMBIENTAL

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Educação na questão ambiental; 2.
Didática e Psicologia aplicado à
Educaçéo Ambiental; 3. Sociologia e
perspectivas culturais na. Educação
Ambiental; 4. Contaminantes e
poluentes: eventos naturais, acidentes
e desarmonias no uso dos recursos
naturais, interferências nos fluxos de
energia e da matéria; 5. Ecossistemas
naturais e antrópicos: ecossistemas
naturais, agrários e urbanos, a
proteção da biodiversidade ao avanço
da ocupação humana, populações
mlnimas viáveis e áreas mlnimas
viáveis; 6. Águas naturais: ciclo das
águas, água na natureza, vida na água,
rios e lagos, recursos hídricos, bacias
hidrográficas, águas freáticas; 7.
Águas impuras: usos e qualidade da
água, escassez e fartura das águas,
poluição hldrica, abastecimento,
reuso, economia hídrica, tratamentos;
8. Solos e geologia: formação e
composiçéo dos solos, valores
ecológicos dos solos, riqueza; 9.
Degradação dos solos: poluição rural e
urbana, erosão e assoreamento, a
morte nos alimentos, classificação e
destino de residuos sólidos e
perigosos; 10. Ambiente atmosférico:
camadas da atmosfera, composição do
ar, clima, influências sobre a vida; 11.
Principais poluentes do ar: origens,
concentração e dispersão, alteração
do albedo e a sobrevivência, efeito
estufa e destruição da camada de
ozônio, tratamento; 12. Saúde
ambiental: patologias de origem
ambiental, indicadores, efeitos
ambientais da globaJização,
interdependências nocivas, integra-
ções necessárias; 13. Política
.••_I-.: ..••..~_I. 1_:- _ ;__ ~:~.. :_"' __

licenciamento, controle e fiscalização
da degradação ambiental, cobrança
pelo uso de recursos naturais,
avaliação dos impactos, principias e
responsabilidades, poderes públicos e
meio ambiente; 14. Economia e
mecanismos ambientais limpos:
eficiência energética, controle do
desperdrcio, valorização das fontes
renováveis, agenda XX!.

CARGO: ENFERMEIRO
01.Politica Nacional de Saúde;
02. Enfermagem em Saúde

Pública;
03.Assistência de Enfermagem

na Saúde da Criança;
04.Planejamento Familiar;
05. Doenças Transmissíveis;
06.Doenças Infecciosas e

Parasitárias;
07.Programa Nacional de

Imunização;
Oa.Assistência de Enfermagem

na Saúde do Adulto;
09. Educação e Saúde;
10.Programa de Assistência

Integral à Saúde da Mulher;
11.Consulta de Enfermagem;
12.Técnicas Básicas de

Enfermagem;
13.Enfermagem na Vigilância à

Saúde;
14.Atuação de Enfermagem em

Situação de Emergência.

Bibliografia:
BENNETT, J.C & PlUM, F.

Ceci!. Tratado de medicina interna.
21. ed. [s.l.]: Guanabara Koogan,
2001.

?BRASIL. Constituição
Federal, de 5 de outubro 1988. São
Paulo: Atlas Editora, 1988. Capitulo da

. Seguridade Social.

BRASil. lei n' 8.080, de 19 de
setembro de 1990 (Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção
e recuperação a saúde; a organização
e o financiamento dos serviços
correspondentes e dá outras
providências).

?BRASll. lei n' 8.142 de 28 de
dezembro de 1990 (Dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde SUS e
sobre as transferências de recursos
financeiros na área da saúde e dá
outras providências).

?BRASll. Ministério da Saúde.
Gestão Plena com Responsabilidade
pela Saúde do Cidadão (Norma
Operacional Bàsica do SUS 01/96).
Brasilia: Ministério da Saúde, 1996.

?BRASll. Ministério da Saúde.
Regionalização da Saúde (Norma de
Assistência á Saúde NOAS SUS
01/01). Brasllia: Ministério da Saúde,
2001.
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SCHMIDT,Maria 1.; GIUGLlANI, Eisa
R.J. Medicina Ambulatorial:
condutas clínicas em atenção
primária. 2" Ed. Porto Alegre: Artmed,
1996.

CARGO: ENGENHEIRO DE
ALIMENTOS

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Controle de qualidade de alimentos; 2.
PPOH, BPF e APPCC; 3. Registro de
alimentos; 4. Rotulagem de alimentos;
5 Aditivos; 6. Microbiologia de
alimentos; 7. Tecnologia de produtos
de origem vegetal e animal; 8.
Segurança alimentar; 9. Quimica e
bioqulmica de alimentos; 10. Gestão
da qualidade; 11. Operações unitárias;
12. Decreto-lei 986 de 21/10/69,
Portaria 326/SVS/MST 30/07197,
Portaria 1428/MS, de 26/11/1993,
Resolução RDC 275 de 21/10/2002,
Portaria 326 de 30/07/97, Resolução
RDC N' 39 e 40 - 21/03/2001,
Resolução RDC N' 259 de 20/09102;
13. Politicas e programa de saúde
SUS: política nacional de alimentação
e nutrição. \

CARGO: ENGENHEIRO
FLORESTAL

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Avaliação do potencial biológico dos
ecossistemas florestais; 2. Como
realizar manejo florestal, ecologia
aplicada: pesquisa de campo,
elaboração e análise de projetos
paisaglsticos, gerenciamento de
unidades de conservação e
preservação ambiental; 3. Como
realizar estudos de impacto ambiental
e recuperação de áreas degradadas; 4.
Como realizar inventário e avaliação
de patrimônio natural; 5. Sistemática
de vegetais; 6. Máquinas e
equipamentos nas práticas florestais
dentro de critérios de racionalidade
operacional e baixo impacto ambiental;
7. Legislação ambiental; 8
Licenciamento ambiental; 9 Política
Florestai; 10. Fotogrametria e
fotointerpretação; 11. Dendrologia; 12.
Topografia; 13. Tecnologia da madeira;
14.Métodos silviculturais.

CARGO: FISCAL DE
VIGilÂNCIA SANITÁRIA

Português:
1. Interpretação de texto; 2.

Fonética: dígrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3. Ortografia:
emprego de letras, acentuação gráfica,
trema, emprego do porquê, divisão
silábica, craSe; 4. Morfologia: estrutura
das palavras, formação das palavras,
c:asses de palavras; 5. Sintaxe:
colocação pronominal, concordência
nominal concordância verbal.

Matemática:

1. Números reais: números
decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
numéricas e literais, valor numérico de
uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de l' e 2'
graus; resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética e
geométrica; 8. Análise combinatória; 9.
Razões e proporções; 10. Divisão em
partes proporcionais; 11. Regras de
três: simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos/' sobre: ..1.

Políticas e programas de saúde:
conceitos de saúde, saúde pública; 2.
Estrutura da atmosfera: poluição do ar,
doenças transmitidas pelo ar; 3.
Hidrosfera: tipos de água, tratamento
da água, doenças transmitidas pela
água, poluição das águas; 4. Solo:
erosão, doenças transmitidas pelo
solo, poluição do solo; 5. Saneamento
básico: tratamento de esgoto,
problema de lixo, destino dos dejetos;
6. Saúde flsica, mental e social; 7.
Alimentação: variedade e quantidade;
8. Higiene: individual, no trabalho, na
habitação; 9. Ecologia: hábltat,
população, comunidade, ecossistema,
biosfera e cadeia alimentar; 10.
Vigilãncia epidemiológica. (programa
de saúde pública e referências
bibliográficas encontram-se na página
seguinte).

REFERÊNCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS PARA A PROVA DE
SAÚDE PÚBLICA

1. BRAGA, José Carlos de
Souza & PAULA, Sérgio Góes de.
Saúde e Previdéncia. Editora Hubitec.

2. B A R R OS, C a r los.
Trabalhando com Experiências.
Editora Atica.

3. VASCONCELLOS, José
Luiz & GEWANDSZNAJDER,
Fernando. Programas de Saúde.
Editora Atica.

4. GRANDA, Edmundo e
BREILH, Jaime. Saúde na Sociedade.
Editora Cortez.

Bibliografia:
Lingua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Ungua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emilio &
Moura. Francisco Marta. Gramática.

GONÇALVES FILHO, Antenor
A . Ungua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8"
EdiçãoAtual Editora LIda.

IEZZI, Gelson Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

CARGO: FISCAL GERAL
1. língua Portuguesa:
1.1.Compreensão de texto;
1.2.Fonologia;
1.3.0rtografia;
1.4.Acentuação gráfica;
1.5.Morfologia;
1.6.Sintaxe.

2. Matemática:
2.1.Sistema de numeração

decimal;
2.2.Números fracionários e

decimais;
2.3.0perações fundamentais

envolvendo números inteiros,
fracionários e decimais;

2.4.Porcentagem;
2.5.Medidas de: comprimento,

massa, capacidade, superfície,
volume e tempo;

2.6.Equações de 1° e 2° Graus;
2.7.Regra de Sociedade;
2.8.Juros;
2.9.Regra de três simples e

composta.

3. Conhecimentos
Especificas:

3.1.Escrituração e levanta-
mento do balanço patrimonial das
empresas comerciais, industriais e de
serviços;

3.2.Problemas contábeis
básicos: métodos de escrituração:
Diário, Razão, Livros auxiliares e plano
de contas;

3.3.Regimes contábeis:
competência de exerci cios e de caixa;

3.4.0perações com merca-
dorias: lucro bruto, custo de
mercadorias vendidas (inventários
periódicos e permanentes) e ajustes
nas compras e nas vendas;

3.5.Apuração de resultados
com "prestação de serviços";

3.6.Problemas contábeis
diversos: operações financeiras,
disponibilidade, reservas e previsões,
amortização, investimento em
empresas coligadas e controladas;

3.7. Registro, apuração e
demonstrações contábeis de acordo
com a Lei das S/A's (Lei federal n'
6.404/76);

3.8.Análise dos demonstrativos
financeiros: noções;

3.9.Princípios fundamentais de
contabilidade;



n' 123189e suas alteraçOes;
3.11.Código Tributário

Municipal Lei n'110812001, Lei
n'1233102, Lei n'130413;

3.12.Código Tributário Nacional
- Lei n'7 5172166e alterações.

Bibliografia:
Língua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Llngua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emilio &
Moura, Francisco Marta. Gramática.
São Paulo: Atica.

GONÇALVES FILHO, Antenor
A . Llngua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 20 grau 3 volumes, 8'
Edição Atual Editora Ltda.

IEZZI, Gelson . Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

Legislação Pertinente

CARGOS: MÉDICO
GENERALlSTA DE PSF e MÉDICO
DE PRONTO ATENDIMENTO

1.1 POLlTICAS DE SAÚDE
PÚBLICA

1.1.1- Conteúdos Programático
- Pollticas de Saúde Pública:

desenvolvimento histórico dos
serviços de saúde no Brasil; modelos

de atenção á saúde;
organização dos serviços de saúde;
tendências do sistema de saúde;

impactos das pollticas de
saúde; movimentos de reforma do
setor saúde; desafios para o setor

saúde; territorialização J distrito
sanitário; trabalho em equipes de
saúde; saúde da familia.

- ?Sistema Único de Saúde-
SUS: fundamentos legais;
conceituação básica; objetivos e

atribuições; principios e
diretrizes; organização, direção e
gestão; competência e

atribuições;mecanismos de
participação e controle social.

1.1.2- Bibliografia:

?BRASIL. Constituição
Federal, de 5 de outubro 1988. São
Paulo: Atlas Editora, 1988. Capitulo da
Seguridade Social.

BRASIL. Lei n' 8.080, de 19 de
setembro de 1990 (Dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção
e recuperação a saúde; a organização
e o financiamento dos serviços
correspondentes e dá outras
providências).

?BRASIL. Lei n' 8.142 de 28 de
dezembro de 1990 (Dispõe sobre a
---~,-:_--"'--'- ---_ .._,-,-_.- -- _._-~ .. -

do Sistema Único de Saúde SUS e
sobre as transferências de recursos
financeiros na área da saúde e dá
outras providências).

?BRASIL. Ministério da Saúde.
Gestão Plena com Responsabilidade
pela Saúde do Cidadão (Norma
Operacional Básica do SUS 01196).
Brasilia: Ministério da Saúde, 1996.

?BRASIL. Ministério da Saúde.
Regionalização da Saúde (Norma de
Assistência à Saúde NOAS SUS
01101). Brasilia: Ministério da Saúde,
2001.

2. CONHECIMENTO DE
MEDICINA GENERALlSTA E
COMUNITARIA

Dor fisiopatologla; Dor torácica;
Dor abdominal; Cefaléias; Dor lombar e
Cervical; Distúrbios da regulação
térmica; Calafrios e Febre; Dores
musculares, Espasmos, Cãibras e
Fraqueza muscular; Tosse e
hemoptise; Dispnéia e edema
pulmonar; Edema; Cianose, hipoxia e
policitemia; Hipertensão arterial;
Sfndrome de choque; Colapso e morte
cardiovascular súbita; Insuficiência
cardiaca; Insuficiência 'coronária;
Bradiarritmias; Taquiarritmlas;
Cateterismo e Angiografia cardlaca;
Febre reumática; Endocardite
infecciosa; Miocardiopatias e
miocardites; Infarto agudo do
miocardio; Cor pulmonale; Parada
cardiorespiratória; Constipação;
Diarréia e Distúrbios da função ano
retal; Aumento e perda de peso;
Hematêmese e melena; Hepatite
aguda e crônica; Icterícia e
hepatomegalia; Cirrose; Distensão
abdominal e ascite; Coledocolitiase;
Doenças do pãncreas; Liquidas e
eletr6litos; Acidose e alcalose;
Anemias; Hemorragia e trombose;
Biologia do envelhecimento; Problema
de saúde do idoso; Diagnóstico e
manuseio das afecções mais comuns
da pessoa idosa; Avaliação e
diagnóstico das doenças infecciosas;
Diarréia infecciosa aguda e intoxicação
alimentar; Doenças sexualmente
transmisslveis; Sindrome de angustia
respiratória do adulto; Estado de mal
asmático; Doença pulmonar obstrutiva
crônica; Tromboembolismo pulmonar;
Insuficiência renal aguda; Insuficiência
renal crônica; Glomerulopatias;
Obstrução das vias urinárias; Lúpus
eritematoso sistêmico; Artrite
reumatóide; Vasculites; Doença
articular degenerativa; Artrite
infecciosa; Distúrbios da coagulação;
Diabetes mellitus; Doenças da tireóide;
Doenças vasculares cerebrais,
Traumatismo cranioencefálico e
raquimedular; Viroses do sistema..•........ _- _-,~-" _ _: __ :,-- -

encefalites; Coma; Doenças
ocupacionais; Acidentes do trabalho;
Neoplasias; Carências nutricionais.

Condições de saúde da criança
brasileira. Alimentaçâo da criança. O
recém-nascido normal e. patológico.
Imunização e vacinas, Crescimento e
desenvolvimento. Desnutrição
protéico-calórica. Anemias na infancia.
Diarréia aguda e persistente.
Cardiopatias na criança. Doenças
respiratórias na criança. Refluxo
gastroesofágico. Hemorragia
digestiva. Doenças no trato
geniturinário na criança. Doenças
auto-imunes e colagenoses na
criança. Doenças infectocontagiosas
mais freqüentes na criança.
Parasitoses intestinais. Dermatoses
mais freqüentes na criança.
Convulsões na criança. Patologias
cirúrgicas mais freqüentes na criança.
PrincipaiS neoplasias na criança.

Fisiopatologia menstrua!;
Sangramento uterino anormal;
Vulvovaginites; Doenças sexualmente
transmissiveis (incluida doença
inflamatória pélvica e AIDS);
Neoplasias benignas, malignas
(prevenção, diagnóstico e tratamento
de cãncer 9inecológico); Mastologia;
Urgências em ginecologia;
Planejamento familiar (contracepçãol
infertilidade); Infertilidade;
Endocrinologia ginecológica;
Ginecologia na infância e na
adolescência; Pro lapso genital;
Incontinência urinária; Patologia do
trato genital inferior; Endometriose;
Climatério; Ações coletivas em saúde
da mulher; Abortamento legal:
segundo Código penal; Abortamento
provocado; Sexualidade; Violência
sexual; Pré natal normal e critérios de
risco, doenças comuns incidentes na
paciente obstétrica

2.2 Bibliografias:
BENNETT, J.C & PLUM, F.

Cecil. Tratado de medicina interna.
21. ed. [s. I.]: Guanabara Koogan,
2001.

DUNCAN, Bruce B.;
SCHMIDT,Maria 1.; GIUGLlANI, Eisa
R.J. Medicina Ambutatorial:
condutas clínicas em atenção
primária. 2' Ed. Porto Alegre: Artmed,
1996.

ISSELBACHER, K.J.,
BRAUNWALD, E. et aI. Harrison
Medicina interna. 14. ed. [s. 1.]:
McGraw Hill, 1998.

MARCONDES,E. - Pediatria
Básica. Sarvier.1991.

NELSON, Behrman,
KLlEGMAN, Robert M.., ARVIN, Ann
M. Textbookofpediatrics.15. ed.[s.!.]:
Saunders.1996.

REZENDE, J. Obstetricia. 7.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan
S.A,1995.



FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter,
2000.

Tralado de obslelrlcia
FEBRASGO. Rio de Janeiro: Revinter,
2000.

CARGO: MOTORISTA DE
VEicUlOS lEVES

01 Leis de Trânsito;
02 Relações Humanas no

Trabalho;
03- Principios de Segurança no

Trabalho.

Bibliografia
Código Nacional de Trânsito
CARGO: MOTORISTA DE

VEicUlOS PESADOS
01 Lelsde Trânsito;
02 Relações Humanas no

Trabalho; .
03- Principias de Segurança no

Trabalho.

Bibliografia
Código Nacional de Trênsito

CARGO: NUTRICIONISTA
Conhecimentos

específicos:
Conheclmenlos sobre: 1.

Nutrientes: definições e classificação;
2. FCI:ções: digestêo, absorçêo,
transporte e excreção: 3. Energia; 4.
Agua; 5. Eletrólitos equilíbrio êcido-
base; 6. Fontes alimentares; 7.
Deficiência de toxidade; 8. Nutriçêo e
avaliação nutricional: conceitos e
métodos de avaliação; 9. Primeiro ano
de vida, pré-escolar, escolar,
adolescentes, gestante, nutriz, adulto e
idoso; 10. Sistema de vigilância
aJ!mentar e nutricional; 11. Terapia
nutricional: nas patologias
cardiovasculares e pulmonares, na
patologia do sistema digestivo e
glândulas anexas, nas afecções
endócrinas e do metabolismo, nas
patologias do sistema renal e das vias
urinárias, nas doenças infecto~
parasitárias, nos distúrbios
metabólicos, l7Ia obesidade, nas
anemias, no estresse metabólico, nas
alergias e intolerâncias alimentares,
1~;:::S doenças reumáticas, nas
desnutrições protéico-energética; 12.
Métodos de suporte nutricional; 13.
Epidemiologia dos distúrbios
nutricionais: obesidade, desnutrição
protéico-energética, anemia ferropriva,
hipovitaminose A; 14. Controle
higiênico sanitário: fundamentos
microbiológicos, contaminação,
alteração e conservação de alimentos,
toxinfecções alimentares; 15. Controle
sanitário na área de alimentos; 16.
'Técnica dietética: conceitos,
classificação, caracterlsticas dos
alimentos, pré-preparo e preparo dos
alimentos; 17. Administração e
serviços de alimentos ,e nutrição:
n1=lnoCli::lmoClntrl rlrn::::.ni?::l •.•.•5n "'" •.•.•n •••trnlo.

18. Recursos humanos e aspectos
físicos das unidades de alimentação e
nutrição; 19. Educaçêo nutricional:
conceitos e métodos de ensino em
educação nutricional; 20. Evolução e
mudanças nos hábitos alimentares; 21.
Políticas e programa de saúde SUS:
polftica nacional de alimentação e
nutrição.

CARGO: OFICIAL ADMINIS-
TRATIVO

01 Língua Portuguesa:
1.1Compreensão de texto;
1.2.Fonologia;
1.3.0rtografia;
1.4.Acentuação;
1.5.Morfologia;
1.6.Sintaxe;
1.7.Redação Oficial.

02 Malemálica:
2.1. Sistema de numeração

decimal; ~
2.2. Números fracionários" e:

decimais;
2.3. OperaçOes fundamentais

envolvendo números inteiros,
fracionários e decimais;

2.4. EquaçOes do l' e 2' grau;
2.5. Sistemas de medidas;
2.6. Regra de três simples e

composta;
2.7. RazOes e proporçOes;
2,8. Porcentagem;
2.9. Regra de sociedade;
2.10.Juros.
03-Relações Humanas no

Trabalho
Bibliografia
lingua Portuguesa
1 FARACO, Carlos Emllio &

Moura, Francisco Marta. Gramática.
São Paulo: Atica .

2 GONÇALVES FILHO,
Antenor A Lingua Portuguesa e
literatura brasileira. Sêo Paulo:.Cortez.

Matemálica
1 BONJORNO, José R,

Matemática 2' grau 3 volumes, 8'
EdiçãoAtuai Editora Ltda.

2 IEZZI, Gelson. Fundamentos
de Matemálica Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

3 TROTIA, Fernando, Nilson
José Machado. Matemática Dor
assunto. 10 volumes, Editora Spci.

CARGO: OPERADOR DE
COMPUTADOR

Português:
1. Inlerpretação de lexlo; 2.

Fonética: digrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3: Ortografia:
emprego de letras, acentuação
gráfica, trema, emprego do porquê,
divisão silábica, crase; 4.
Morfologia: eslrutura das palavras,
for,mação d~s ~~I~vrasJ cla~ses ~e

pronominal, concordância nominal,
concordância verbal, regência
verbal.

Matemática:

1. Números reais: números
decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
numéricas e literais, valor numérico
de uma expressâo literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de 1° e 2°
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética
e geométrica; 8. Análise
combinatória; 9. Razões e
proporções; 10. Divisão em partes
proporcionais; 11" Regras de três:
simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1. Informática
instrumental: WINDOWS, WORD,
EXCEL, POWER POINT; 2. Web
Design: Corei Draw, Photoshop; 3.
Banco de dados: Access 2000, SOL; 4.
Sistemas operacionais: Windows 98,
Windows 2000; 5. iNTERNET
(Navegaçêo e Pesquisa); 6. Correio
Eletrônico (OUTLOOK); 7.
HARDWARE e SOFTWARE (Noçóes
Básicas); 8. Lógica de Programaçêo
(Aigoritmo); 9. Redes de
computadores.

Bibliografia:
I Lingua Portuguesa
i CUNHA, . Celso Ferreira da.

Gramática da Lingua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

, FARACO , Carios Emllio &
Moura, Francisco Marto. Gramática.
São Paulo: Atica.

GONÇALVES FilHO, Antenor
A , Lfngua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cartez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8'
Ediçêo Atual Editora Ltda.

IEZZI, Gelson . Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

CARGO: OPERADOR DE
ESTAÇÃO AERONÁUTICA

Português:
1. Interpretação de texlo; 2.

Fonética: dígrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosôdia, ortoépia; 3. Ortografia:
emprego de letras, acentuação
gráfica, trema, emprego do porquê,
divisão silábica, crase; 4..._....r_. __ ,_. __..__....__._ .. __



formação das palavras, classes de
palavras; 5. Sintaxe: colocação
pronominal, concordância nominal,
concordância verbal, regência
verbal.

Matemática:
1. Números reais: números

decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
numéricas e literais, valor numérico
de uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de 1° e 2°
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética
e geométrica; 8. Análise
combinatória; 9, Razões e
proporções; 10. Divisão em partes
proporcionais; 11. Regras de três:
simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1,

Serviço fixo aeronáutico (AFS); 2.
Rede de telecomunicações: fixas
aeronáuticas (AFTN); 4. Indicativos de
chamada (ou denominação) das
estações; 5. Designadores
telegráficos; 6, Encaminhamento de
mensagens: categorias, mensagens
r'r)NFAC; 7. Serviço de informação
aeronáutica: publicações
aeronáuticas (ROTAER/AIP Brasil I
Plano de Võo); 8, Procedimentos de
telecomunicações; 9. Meteorologia
aeronáutica: interpretação de
mensagens meteorológicas
operacionais (METARISPECI); 10.
Regras do ar e serviços de tráfego
aéreo: serviços de tráfego aéreo,
responsabilidades dos órgãos ATS,
estrutura do espaço aéreo, serviço de
informação de vôo de aeródromo
(AFIS), serviço de alerta, mlnimos
meteorológicos de aeródromo; 11.
Aeródromos: classificação, registro,
homologação e utilização de
aeródromos; 12, Comunicações no
ATS: técnicas de transmissão para
comunicações em radiotelefonia,

Bibliografia:
Lingua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Llngua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emllio &
Moura, Francisco Marta. Gramática,
São Paulo: Atica.

GONÇALVES FILHO, Antenor
A . Ungua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez,

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 20 grau 3 volumes, 8.
Ed"àoAtual Editora Ltda.

IF771 r,Ar.~(m Fllnrl::lm""ntt"\o::.

de Matemática Elementar. 10
volumes, Editora Atual.

CARGO: .OPERADOR DE
MÁQUINAS
01.Conhecimentos Especlficos para
operar Máquinas;
02.Leis de Trânsito:
03.Noçóes de Higiene é
Conservação;
04.Principios de Segurança no
Trabalho.

Bibliografia
Código Nacional de Tránsito

CARGO: ORIENTADOR DE
ATIVIDADE DE GERAÇÃO DE
TRABALHO E RENDA

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1,

Planejamento: plano, programa,
projetos; 2, Manifestações artlstico-
culturais do Brasil e do Paraná; 3.
Técnicas de organização de eventos;
4, Aplicação de técnicas de dinâmicâ
de grupo, chefia e liderança; 5.
Organização de seminários,
encontros, oficinas, palestras, cursos,
feiras de artes, grandes espetáculos
em diversas áreas culturais; 6,
Avaliações e relatórios,

CARGO: SERVENTE DE
LIMPEZA

01.Noções gerais de Higiene e
Conservação;

02.Noçóes Básicas no uso de
Utensiliosde Cozinha;

03.Conhecimento de Métodos e
Materiais de Limpeza;

04.Princlpios de Segurança no
Trabalho;

05. Relações Humanas no
Trabalho.

CARGO: SERVENTE DE
OBRAS

01.Noçóes gerais de higiene e
conservação;

02.Princlpios de segurança no
trabalho;

03.Relações humanas no
trabalho;

04.Conhecimentos especIficas,

CARGO: TÉCNICO DE
CONTROLE INTERNO

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1,

Orçamento programa anual: forma e
conteúdo, princlpios orçamentários,
vigência, classificaçáo funcional-
programática e por categorias
econômicas, créditos adicionais,
finalidades, tipos, vigência, fontes de
recursos; 2. orçamento plurianual de
investimentos: forma e conteúdo,
perlodo de abrangéncia, forma de
atualização; 3. Receita orçamentária:
conceito e classificação, estágios,
I•.•••.•••.•_ .••••~..... •.•••••.••.•••.•..J •.••• ;::_

Ihimento; 4. Despesas orçamentárias:
conceito e classificação, licitação,
modalidade, publicidade, dispensa,
julgamento, estágios; empenho,
liquidação, pagamento; 5. Suprimento
individual, unidades orçamentãrias,
ordenadores de despesa; 6. Prestação
de contas; 7, Tomada de contas; 8.
Restos a pagar: conceito,
classificação, inscrição e baixa,
prescrição; 9. Despesas de exercI cios
anteriores; 10. Programação
financeira; 11. Conta única; 12.
Regime de caixa; 13, Receita e
despesa extra-orçamentária:
entendimentos, espécies; 14, Olvida
pública: conceito, classificação, limites
de endividamento; 15. Sistema
Tributário Nacional: Espécies de
Tributos, Limitações do Poder de
Tributar, Repartiçâo das Receitas
Tributárias; 16. Património: conceito,
aspectos, representação gráfica,
equação fundamental, situações
patrimoniais, conceito de capital, fatos
contábeis; 17. Constituição da
República Federativa do Brasil; 18. Lei
de Responsabilidade Fiscal.

CARGO: TÉCNICO EM
CONTABILIDADE

01 Língua Portuguesa:
1.1 Compreensão de texto;
1.2.Fonologia;
1.3.0rtografia;
1.4.Acentuaçâo;
1.5.Morfologia;
1.6.Sintaxe;
1.7.Redação Oficial;
02 Matemática:
1,1,Sistema de Numeração

Decimal;
1,2,Números Fracionários e

Decimais;
1.3. Operações Fundamentais

envolvendo Números Inteiros,
Fracionários e Decimais;

1.4. Equaçóesdo 1°e2°Grau;
1.5. Sistemas de Medidas;
1.6. Regra de Trés Simples e

Composta;
1.7. Razões e Proporções;
1.8. Porcentagem;
1.9. Sistemas de medidas;
1.10. Regra de três simples e

composta;
1.11. Razões e proporções;
1.12. Porcentagem;
1.13. Regradesociedade;
1.14. Juros.
03- Conhecimentos

específicos:
3.1.Escrituraçâo e levanta-

mento do balanço patrimonial das
empresas comerciais, industriais e de
serviços;

3.2.Problemas Contábeis
básicos: métodos de escrituração:
Diário, Razão, Livros auxiliares e plano
de contas;

3.3.Regimes contábeis:
•• ~~A __ :_..J __ .• _._,_, -' ,.. _.



3.4.0perações com merca-
dorias: lucro bruto, custo de
mercadorias vendidas (inventarias
periódicos e permanentes) e ajustes
nas compras e nas vendas;

3.5.Apuraçao de resultados
com "prestação de serviços";

3.6.Problemas contábeis
diversos: operações financeiras,
disponibilidade, reservas e previsões,
amortização, investimento em
empresas coligadas e controladas;

3.7.Registro, apuraçao e
demonstrações contábeis de acordo
com a Lei das S/A's (Lei federal nO
6.404/76);

3.8.Análise dos demonstrativos
financeiros: noções;

3.9.Principios fundamentais de
contabilidade;

3.10.Código de Posturas- Lei n'
123/89 e suas alterações;

3.11.Código Tributário
Municipal Lei n01108/2001, Lei
n'1233/02, Lei n'1304/3;

3.12.Código Tributário
Nacional- Lei n'7 5172/66 e alterações.

3.13.Contabilidade Geral;
3.14.Contabilidade Pública;
3.15.Noções de Estatlstica;
3.16.Direito Usual;
3.17.Legislação Pertinente.
BIBLIOGRAFIA:
Língua Portuguesa
1 FARACO, Carlos Emllio &

Moura, Francisco Marto. Gramática.
São Paulo; Atica .

2 GONÇALVES FILHO,
Arlter,or A Língua Portuguesa e
literatura brasileira., São Paulo:
Cortez 1990.

Matemática
1 BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8'
Edição Atual Editora LIda.

2 I EZZI, Gelson
Fundamentos de Matemática
Elementar. 10 volumes, Editora Atual.

c .. TROTIA, Fernando, Nilson
José Machado. Matemática por
assunto. 10volumes, editora Spci.

CARGO: TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

Português:
1, Interpretação de texto; 2.

Fonética: digrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, orloépia; 3. Ortografia:
emprego de letras, acentuação
gráfica, trema, emprego do porquê,
divisão silábica, crase; 4.
Morfologia: estrutura das palavras,
formação das palavras, classes de
palavras; 5. Sintaxe: colocação
pronominal, concordância nominal,
concordância verbal, regência
verbal.

Matemática:
1. Números reais: números
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reais; 2. Polinômios: expressôes
numéricas e literais, valor numérico
de uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de 1° e 2°
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 10 e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética
e geométrica; 8. Análise
combinatória; 9. Razões e
proporções; 10. Divisão em partes
proporcionais; 11. Regras de três:
simples e composta; 12.
Porcentagem; 13. Juros: simples e
composto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Politicas e programas de saúde:
conceitos de saúde, saúde pública; 2.
Legislação do exercício p[ofissional; 3.
Legislação na área da saúde; 4. Código
de ética dos profissionais de
enfermagem; 5. Técnicas básicas de
enfermagem; 6. Cuidado de saúde do
idoso; 7. Cuidado de saúde da criança;
8. Cuidado de saúde do adulto; 9.
Assistência ao cliente em tratamento
clinico; 10. Assistência ao cliente em
tratamento cirúrgico; 11. Assistência à
criança, a mulher e ao adolescente; 12.
Assistência ao cliente em situação de
urgência e emergência; 13. Assistência
ao cliente em estado grave; 14.
Assistência a parturiente e recém-nato;
15. Assistência ao cliente de UTI
(pediátrica, neonatal, geral e cardlaca);
16. Assistência ao cliente no centro
cirúrgico; 17. Atendimento de
enfermagem de urgências e emer-
gências pediátricas; 18. Atendimento
de enfermagem de urgências e
emergências adulto; 19. Atendimento
de enfermagem médico cirúrgica em
pediatria; 20. Atendimento de
enfermagem médico cirúrgica em
adulto. (Programa de saúde pública e
referências bibliográficas encontram-
se na página seguinte).

REFERÊNCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS PARA A PROVA DE
SAÚDE PÚBLICA

5. BRAGA, José Carlos de
Souza & PAULA, Sérgio Góes de.
Saúde e Previdência. Editora Hubitec.

6. BARROS, Carlos.
Trabalhando com Experiências.
Editora Alica

7. VASCONCELLOS, José Luiz
& GEWANDSZNAJDER, Fernando.
Programas de Saúde. EditoraAtica.

8. GRANDA, Edmundo e
BREILH, Jaime. Saúde na Sociedade.
Editora Cortez.

Bibliografia:
Língua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.
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Fename, Rio de Janeiro.
FARACO , Carlos Emllío &

Moura, Francisco Marto. Gramática.
São Paulo: Atic •.

GONÇALVES FILHO, Antenor
A Lfngua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2° grau 3 volumes, 8.
EdiçãoAtual Editora LIda.

IEZZI, Gelson Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

CARGO: TÉCNICO EM
HIGIENE DENTAL

Português:
1. Interpretação de texto; 2.

Fonética: dígrafo, encontro
consonontal, encontros vocálicos,
prosódia, ortoépia; 3. Ortografia:
emprego de letras, acentuação
gráfica, trema, emprego do porquê,
divisão silábica, crase; 4.
Morfologia: estrutura das palavras,
formação das palavras, classes de
palavras; 5. Sintaxe: colocação
pronominal, concordância nominal,
concordância verbal, regência
verbal.

Matemática:
t 1. Números reais: números

decimais, potenciação de números
reais; 2. Polinômios: expressões
numéricas e literais, valor numérico
de uma expressão literal, termos
semelhantes, operações com
polinômios, fatoração com fator
comum, adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações
algébricas; 3. Equações de 10 e 2°
graus: resolução e problemas; 4.
Funções: análise de gráficos; 5.
Funções de 1° e 2° graus; 6. Áreas e
volumes; 7. Progressões: aritmética
e geométrica; 8. Análise combi-
natória; 9. Razões e proporções; 10.
Divisão em partes proporcionais;
11. Regras de três: simples e
composta; 12. Porcentagem;. 13.
Juros: simples ecomposto.

Conhecimentos específicos:
Conhecimentos sobre: 1.

Políticas e programas de saúde:
conceitos de saúde, saúde pública; 2.
Conhecimentos gerais de ciências e
saúde oral; 3. O ambiente e sua
influência na saúde do indivíduo; 4.
Fisiologia oral; 5. Ética e legislação
odontológica; 6. Noções de higiene
bucal; 7. Métodos de higienização; 8.
Dieta; 9. Noções básicas de
microbiologia: inflamação, infecção,
resistência, assepsia, antissepsia,
desinfecção, esterilização; 10. Noções
de anatomia dental; 11. Identificação
dos elementos de suporte dentário; 12.
Funções da mastigação na digestão;
13. Noções sobre cárie dental:
:!i~lo~ia, pr~~:nçã.o~ 5ontrole; 14.



Métodos e técnicas de ergonomia; 17.
Organização e métodos adminis-
trativos; 18. Biossegurança. (programa
de saúde pública e referências
bibliográficas encontram-se na página
seguinte).

REFER~NCIAS BIBLIO-
GRÁFICAS PARA A PROVA DE
SAÚDE PÚBLICA

9. BRAGA, José Carlos de
Souza & PAULA, Sérgio Góes de.
Saúde e Previdência. Editora Hubitec.

10. BARROS, Carlos.
Trabalhando com Experiências.
Editora Atica.

11. VASCONCELLOS, José
Luiz & GEWANDSZNAJDER,
Fernando. Programas de Saúde.
Editora Ática.

12. GRANDA, Edmundo e
BREILH, Jaime. Saúde na Sociedade.
Editora Cortez.

Bibliografia:
Lingua Portuguesa
CUNHA, Celso Ferreira da.

Gramática da Ungua Portuguesa.
Fename, Rio de Janeiro.

FARACO , Carlos Emllio &
Moura, Francisco Marta. Gramática.
São Paulo: Ática.

GONÇALVES FILHO, Antenor
A Língua Portuguesa e literatura
brasileira. São Paulo: Cortez.

Matemática
BONJORNO, José R.

Matemática 2' grau 3 volumes, S'
Edição Atual Editora LIda.

IEZZI, Gelson Fundamentos
de Matemática Elementar. 10 volumes,
Editora Atual.

CONSELHO DE CONTRIBUINTES E.
RECURSOS FISCAIS

JULGAMENTO: 17/02/2004

Processos: 9437/2003
Recorrente: CREA
E:.l[t,!TA: ISENÇAO DE IPTU
Relator: Sr. Fernando Antonio Borazo
RELATO: Indeferimento do pleito por
falta de amparo legal
Votação: Favorável ao Parecer do
relator - unanimidade. Participaram do
julgamento Saulo Francisco R.
Dourado - representante da Procu-
radoria Geral, Janete Probs -
representante da Secretaria de
Finanças Fernando Antonio Borazo
Ribeiro - Representante do Sindicato
dos Contabilistas e a Sra. Sandra Ap.
de Carli Nardi - representante da ACIG.

(a) Jauri Paula Silva Junior
Presidente do C.C.R.F.

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSIST~NCIA SOCIAL
DE GUARAPUAVA - PR

RESOLUÇÃO N' 001/2000.

Súmula: Aprova Relatório de
Atividades de 1999.

o Conselho Municipal de
Assistência Social- eMAS, no uso das
suas atribuições que lhe confere a Lei
Municipal N' 541/95, de 2511.2/95, e,

Considerando a deliberação da
plenária realizada em 16/02/2000,

Resolve:

Art. l' - Aprovar o RELATÓRIO
ANUAL DE ATIVIDADES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSIST~NCIA SOCIAL' - 1999, que
integra esta resolução.

Guarapuava, 16/02/2000.

(a) Maria do Rocio R. Burko
Presidente do.CMAS

XSURG
Companhia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
N' 001/04

O Diretor Administrativo/
Técnico da SURG - Cia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava, no uso
das atribuições que lhe são auferidas
pelo Estatuto Social da Cia, convoca os
aprovados no Concurso Público
n' 001/2003 abaixo relacionados, para
comparecerem no Departamento
Pessoal da SURG, na Rua Afonso
Botelho 63 Bairro Trianon, no perlodo
de 25 de Fevereiro de 2004 a 10 de
Março de 2004, das 13 hs ás 17 hs,
para serem encaminhados ao exame
médico pré-admissiolJal e exame
psicológico.

o não comparecimento nos
dias e horários estabelecidos acima,
implica na tácita aceitação da
desistência da vaga, não cabendo
posterior recurso.

l' VIVIANF APARFr.lnA MFI I n

2' PAULO CESAR DOS SANTOS BISPO
3' SUZUNA MARIA GUARNERI

MIRANDA
4' R O S A N A D E B A S TOS

SILVISTRI
5' ANGELA MARIA DA SILVA
6' MARIA SELMA SIQUEIRA
~ TERESA FATIMA DE AUDA

SOUZA
8' ALDONEI LUZ BONFIM
9' MARILDA DE FATIMAMATOS
10' MARILZA VAZ DE OLIVEIRA
11' CLEUNI DE LIMA RIBEIRO

PACHECO
12' JOSE CLAIR DA LUZ
13' CLAUDIO IDEFONSO BULKA
14' JUSSARA MARIA DE LIMA SILVA
15' VALDIRENE APARECIDA DAS

NEVES
16' LUIZERNANI DE L1MAALVES
17' ADMIR DE OLIVEIRA
18' R O S E C L É I A D E F A T I MA

PACHINSKI
19' M A R I A D E F A T I M A

VASSELECHEN
20' CLENICE DE FATIMARIBEIRO
21' SILVANACANDIDO
22' SILMARA APARECIDA BEIRA
23' ZELlR ANTONIA DA ROCHA
24' N E USA R O D R I G U E S

PALHANO
25' DAVI MARTINS
26' VERA LUCIA PACHINSKI DOS

SANTOS
27' NILSILENE LOBO DE SOUZA
28' LUIS CLAUDIO BARBOSA
29' NATALIA KRUGER KRAMER
30' TEREZA LUCIA PELECH

Guarapuava-PR, 19 de
Fevereiro de 2004.

(a) Cesar Ramão Sanchez
Diretor Administrativorrécnico

O Diretor Administrativo da
Companhia de Serviços de
Urbanização de Guampuava SURG,
no uso de suas atribuições
estatutárias, • ... ,

'RESOLV.,

Nomeia a comissão de
Sindicância para apurar irregula-
ridades no seNiço com o Sr João
Carlos Gonçalves, sendo esta
composta por: Carlos Leopoldo
Durski Silva Filho, Nereu Pedro
Battistelli e Paulo Cezar Tracz .. Fica
estipulado o prazo de trinta dias a
contar desta data pam o término dos
trabalhos.

Guarapuava, 18 de Fevereiro
de 2004.

1_\ "" I"'a __ =,_ •.•. • _
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