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Lei Municipal Nº 354/93

Ano XVII

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N° 01/2011
SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de vagas para o
Concurso Público Municipal de n° 01/2011, e dá outras
providencias.
MARCEL SCORSIM FRACARO, Presidente da Comissão
Organizadora de Concursos Públicos Municipais – COCPM,
conforme Portaria n.° 035/2011, do município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICO
o presente Edital, destinado a abertura de vagas do Concurso
Público Municipal n° 01/2011 de Provas e Provas de Títulos para
o preenchimento de vagas no quadro de pessoal, de provimento
efetivo da Prefeitura Municipal de Guarapuava, na forma da Lei
Orgânica Municipal e das Leis 01/1991, 950/2000, 11/2004 e
27/2009 e suas alterações, bem como demais legislações
pertinentes, conforme segue:
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas
pelo presente Edital e será organizado, dirigido e orientado por
comissão especialmente formada para este fim, denominada
Comissão Especial de Concurso e executado pela FAUEL –
FUNDAÇÃO DE APOIO AO DENSENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.
1.2 O Concurso Público de que trata o presente edital, será
constituído por prova de conhecimentos, a serem avaliados por
meio de aplicação de Prova Objetiva e Prova Prática para alguns
cargos, de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos
para alguns cargos, de caráter classificatório.
1.3 É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito
acompanhar a publicação ou divulgação dos atos concernentes ao
Concurso Público, divulgados na internet, no endereço eletrônico
w w w. f a u e l . o r g . b r , s i t e o f i c i a l d o M u n i c í p i o
www.guarapuava.pr.gov.br ou no Boletim Oficial do Município, de
Guarapuava-PR., e em Edital nas dependências da Prefeitura do
Município de Guarapuava, Estado do Paraná, obrigando-se a
atender aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos que
forem publicados durante o período de validade do concurso.
1.4 A inscrição no concurso público implicará a aceitação tácita
das normas estabelecidas neste Edital e em outros que forem
publicados durante a realização do certame, cujas regras, normas
e critérios, obrigam-se os candidatos a cumprir.
1.5 As vagas reservadas a candidatos portadores de
necessidades especiais não preenchidas serão revertidas aos
demais candidatos de ampla concorrência.
1.6 O prazo de validade do Concurso Público esgotar-se-á em 02
(dois anos), a contar da data da publicação do ato de homologação
do resultado final do Concurso Público, podendo vir a ser
prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da
Administração Pública Municipal.
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1.7 Dentro do prazo de validade do Concurso Público poderão
ocorrer convocações de candidatos aprovados, desde que o
quantitativo de vagas seja devidamente autorizado pelo Poder
Legislativo Municipal e pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal.
1.8 Será admitida impugnação desde Edital, por meio de
requerimento devidamente justificado, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis a contar de sua publicação, dirigido à FAUEL – FUNDAÇÃO
DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA,
FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 – 8º Andar, CEP: 86020-908,
Londrina, Estado do Paraná, por intermédio de sedex, valendo
para tanto a data da postagem.
2. DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS:
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(*) sobre os vencimentos dos cargos acima será adicionado 20%
de Insalubridade;
(**) sobre os vencimentos dos cargos acima será adicionado 40%
de Insalubridade;
Obs.: Para os cargos de Médico Generalista de Pronto
Atendimento e PSF será adicionado uma gratificação de 30 a
40%, conforme o estabelecido na Lei Municipal nº. 1858/09 e
Decreto nº. 2083/10.
2.1 As vagas de Servente de Limpeza, serão distribuídas por área
urbana e rural.
2.2 Quadro de distribuição de vagas, conforme abaixo:

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 DOS REQUISITOS
Para candidatar-se aos cargos públicos do quadro de servidores
da Prefeitura constantes deste edital, o candidato deverá atender
os requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de
comprovação de qualquer um deles, implicará em impedimento da
posse:
4.1.1 Ter nacionalidade brasileira, naturalizado ou gozar das
prerrogativas de legislação específica.
4.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos.
4.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral.
4.1.4 Quando do sexo masculino, o candidato deverá comprovar o
cumprimento das suas obrigações perante o Serviço Militar.
4.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da
admissão, se aprovado.
4.1.6 Não ter sofrido no exercício da função pública, qualquer
penalidade pela prática de atos desabonadores, inclusive não ter
sido demitido do serviço público municipal, estadual e federal.
4.1.7 Apresentar no ato da admissão as certidões negativas de
antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça
Federal de onde o candidato residiu nos últimos 05 (cinco) anos.
4.1.8 Apresentar boa condição de saúde física e mental;
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4.1.9 Não possuir acúmulo de cargos na
forma prevista na legislação.
4.1.10 Possuir o nível de escolaridade
exigido para o exercício do cargo e o
respectivo registro no órgão de classe,
quando for o caso, no ato da admissão.
4.1.11 Apresentar outros documentos que
se fizerem necessários, no decorrer do
certame ou quando da admissão.
5 - DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL
DAS INSCRIÇÕES
As inscrições serão realizadas de
01/03/2011 a 20/03/2011, através do site
www.fauel.org.br, sendo que no dia
20/03/2011, as inscrições encerrar-seão às 23 h 59 min. Os boletos devem ser
gerados e impressos até às 23 h 59 min.
do dia 20/03/2011.
Para os candidatos inscritos no
Concurso nº. 01/2010, cancelado pelo
Decreto Municipal nº. 2126/2010, que
tiveram suas inscrições homologadas
e que não pediram a devolução do
valor, passarão automaticamente a
compor a lista oficial de candidatos
inscritos neste concurso nº. 01/2011,
com o mesmo número de inscrição.
5.1 O pagamento da taxa de inscrição
deverá ser efetuado até o dia 21/03/2011,
preferencialmente nas casas lotéricas,
mediante a apresentação de boleto
bancário, que deve ser impresso pelo
candidato após o preenchimento do
formulário de inscrição na internet.
5.2 Não haverá inscrição condicional, por
correspondência, por fax símile ou fora do
prazo. Verificado, a qualquer tempo, o
recebimento de inscrição que não atenda
a todos os requisitos fixados, será a
mesma cancelada.
5.3 Ao preencher o formulário de inscrição,
o candidato deverá indicar o cargo para o
qual se inscreveu, não sendo possível, a
inscrição para mais de um cargo.
5.4 Antes de efetuar o recolhimento da
taxa de inscrição, o candidato deverá
certificar-se de que preenche todos os
requisitos exigidos para a investidura no
cargo previstos neste Edital, pois a taxa,
uma vez paga, não será restituída em
qualquer hipótese.
5.5 O candidato poderá imprimir o
cartão, que estará disponível no
mesmo endereço eletrônico
www.fauel.org.br, no qual estará
indicado o local, o horário e o endereço
da realização das provas, sendo de
exclusiva responsabilidade do
candidato a obtenção do cartão de
inscrição por meio de impressão.
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meio de processo administrativo
devidamente instaurado, ouvido o
candidato, o que pode ocorrer inclusive
após a homologação do resultado do
Concurso Público, desde que verificada a
prática de qualquer ilegalidade pelo
candidato, tais como: falsidade nas
declarações e/ou quaisquer
irregularidades nas provas e/ou nos
documentos apresentados, entre outras.
5.8 Ao efetuar a inscrição, o candidato
assume o compromisso, tácito, de que
aceita as condições estabelecidas no
presente Edital e nos demais que vierem a
ser publicados durante a realização do
certame.
5.9 O candidato que não apresentar as
informações necessárias ou não realizar o
pagamento da inscrição na data prevista
no boleto bancário terá seu pedido de
inscrição indeferido.
5.10 Os pedidos de inscrição serão
recebidos pelo site www.fauel.org.br,
cabendo a Comissão Especial de
Concurso, decidir sobre o seu deferimento
ou não.
5.11 Após o encerramento das inscrições
haverá publicação da homologação das
inscrições pela Comissão Especial de
Concurso, publicando-se a lista de nomes
e números de inscrições dos candidatos
aptos a realizarem as provas. Aludida
publicação ocorrerá em Edital nas
dependências da Prefeitura do Município
de Guarapuava, no Boletim Oficial do
Município de Guarapuava-PR., no site
www.fauel.org.br e no site oficial do
Município www.guarapuava.pr.gov.br.
5.12 Do deferimento do pedido de
inscrição caberá recurso a Comissão
Especial de Concurso, no prazo de 02
(dois) dias úteis a contar do dia
subseqüente da data da publicação que
por último se realizar na forma referida
no item 5.11, via on line, na forma
estabelecida no Edital de Homologação
das Inscrições.
5.13 Desde que justificada a necessidade,
poderá ser atribuído atendimento especial
para a realização da Prova Objetiva ao
candidato que o solicitar até 48 (quarenta e
oito) horas antes da realização da prova.
5.14 A solicitação de condições especiais
para a realização da Prova Objetiva será
atendida obedecendo a critérios de
viabilidade e de razoabilidade, mediante
apreciação da coordenação do Concurso
Público.
5.15 Os locais de realização das provas
serão divulgados por meio de Edital
específico, pela internet, no endereço
eletrônico www.fauel.org.br.
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6.1.1 Para os cargos de Assistente Social,
Avaliador Imobiliário, Biólogo, Cirurgião
Dentista, Cirurgião Dentista – Endodontia,
Cirurgião Dentista – Periodontia, Cirurgião
Dentista – Prótese Dentária, Contador,
Educador Infantil, Enfermeiro, Engenheiro
Agrônomo, Engenheiro de Alimentas,
Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal
Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico Generalista de Pronto
Atendimento, Médico Generalista de
Pronto Atendimento, Médico Generalista
do PSF, Nutricionista, Psicólogo,
Procurador, Professor de 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, Professor de
Educação Física de 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, Supervisor Pedagógico,
Técnico em Controle Interno, Terapeuta
Educacional e Veterinário, o concurso será
realizado em duas etapas, uma sendo de
prova objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório, e outra de títulos, de caráter
classificatório.
6.1.2 Para os cargos de Mecânico,
Motorista de Ambulância, Motorista de
Veículos Leves, Motorista de Veículos
Pesados, Operador de Máquinas e
Pedreiro o concurso será realizado em
duas etapas, uma sendo de prova objetiva
e outra de prova prática, ambas de caráter
eliminatório e classificatório.
6.1.3 Para os demais cargos elencados no
presente Edital, o concurso será realizado
em uma única etapa, constituída de prova
objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório.
6.2 A prova objetiva consistirá de 30 (trinta)
questões de múltipla escolha, com quatro
alternativas (a, b, c, d) sendo uma só
correta, valendo cem pontos, avaliados na
escala de zero a cem, com duração de três
horas improrrogáveis, sendo este tempo
de prova controlado pelos fiscais de sala.
6.2.1 A prova versará sobre língua
portuguesa, matemática, conhecimentos
específicos e conhecimentos gerais,
sendo trinta questões no total, distribuídas
da seguinte forma:
Língua Portuguesa – 06 (seis) questões –
2 (dois) pontos cada questão.
Matemática – 04 (quatro) questões – 2
(dois) pontos cada questão.
Conhecimentos Específicos – 16
(dezesseis) questões – 4 (quatro) pontos
cada questão.
Conhecimentos Gerais – 04 (quatro)
questões – 4 (quatro) pontos cada
questão.
6.3 Serão considerados aprovados, os
candidatos que na somatória de acertos,
obtiver nota igual ou superior a 50,00
(cinqüenta) pontos, desclassificando-se
as notas inferiores.

5.6 Não haverá isenção, parcial ou total,
do valor da taxa de inscrição.

6. DAS PROVAS

6.4 Quando da realização das provas, o
candidato deverá comparecer uma
hora antes do horário munido de:

5.7 A qualquer tempo poderá ser anulada a
inscrição, as provas e a nomeação, por

6.1 Para os cargos elencados neste Edital
o concurso será realizado da seguinte
forma:

6.4.1 Cartão de Inscrição impresso

Guarapuava, 24/02 de 2011

Ano XVII - Nº 721 - EXTRA

através do site www.fauel.org.br.
6.4.2 Documento de identificação com foto:
a) Carteira de Identidade;
b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de
representação de classe;
c) Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia)
que contenha o número da carteira de identidade;
d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão
público, que por lei federal valham como identidade;
e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de
janeiro de 1997.).
6.4.2.1 O documento deverá ser apresentado de forma legível e
em via original, não sendo aceito cópia reprográfica mesmo que
autenticada.
6.4.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade para
ingresso na sala de prova: Carteira de Trabalho (modelo velho)
expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de
Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira
Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira
funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não
identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item
6.4.2.
6.4.2.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda
que autenticada, nem protocolo de documento de identidade.
6.4.2.4 Caso o candidato tenha perdido os documentos, poderá
apresentar Boletim de Ocorrência acompanhado de documento
original com foto.
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guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não
realizará a prova. Não haverá tempo adicional para quem
amamentar.
6.9 Será concedida fiscalização especial aos candidatos que, a
critério médico, devidamente comprovado junto a Comissão
Especial de Concurso, estiver impossibilitado por motivos de
saúde, de realizar a prova em sala de aula com os demais
candidatos, no prazo de 48 horas antes da realização das provas.
6.9.1 Aludido requerimento deverá ser apresentado à Comissão
Especial de Concurso, devidamente instruído com atestado
médico.
6.10 Os gabaritos com as devidas respostas das provas, tornar-seão públicos, através de publicação no site oficial do Município
www.guarapuava.pr.gov.br, no Boletim Oficial do Município de
Guarapuava – PR., em Edital nas dependências da Prefeitura do
Município de Guarapuava e no site www.fauel.org.br.
6.11 Para os cargos de Assistente Social, Avaliador Imobiliário,
Biólogo, Cirurgião Dentista, Cirurgião Dentista – Endodontia,
Cirurgião Dentista – Periodontia, Cirurgião Dentista – Prótese
Dentária, Contador, Educador Infantil, Enfermeiro, Engenheiro
Agrônomo, Engenheiro de Alimentas, Farmacêutico/Bioquímico,
Fiscal Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico
Generalista de Pronto Atendimento, Médico Generalista de Pronto
Atendimento, Médico Generalista do PSF, Nutricionista,
Psicólogo, Procurador, Professor de 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, Professor de Educação Física de 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, Supervisor Pedagógico, Técnico em
Controle Interno, Terapeuta Educacional e Veterinário, será
realizada a prova de títulos, sendo considerado a freqüência e
conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de
atuação, conforme segue abaixo:
I – a freqüência e conclusão em cursos relacionados diretamente
com a área de atuação:

6.4.3 Caneta esferográfica azul ou preta.
6.4.4 Comprovante de pagamento de taxa de inscrição.
6.4.5 A Comissão Especial do Concurso, no dia de realização das
provas, poderá exigir para ingresso na sala de aplicação da prova,
somente o exigido no item 6.4.2, desde que o candidato tenha sua
inscrição homologada.
6.5 A data, local e horário da prova objetiva estarão
disponíveis junto com o Edital de Homologação das
Inscrições a ser publicado no Boletim Oficial do Município,
Guarapuava – PR., e em Edital nas dependências da Prefeitura
do Município de Guarapuava e através dos sites
www.fauel.org.br e www.guarapuava.pr.gov.br.
6.5.1 As portas e/ou portões do recinto de realização das
provas serão fechados 15 minutos antes do início das provas.
O candidato que chegar após este horário não poderá realizar
as provas.

6.12 Os títulos deverão ser devidamente comprovados e deverão
guardar direta relação com as atribuições dos cargos em
Concurso.

6.5.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato identificar o
local de prova.

6.13 A somatória da pontuação dos Títulos fica fixada no máximo
de 20 (vinte) pontos do total dos pontos, não podendo em hipótese
alguma ultrapassar esse limite, mesmo que o candidato apresente
títulos cuja somatória venha ultrapassar esse limite.

6.5.2 Não haverá provas em outros dia e horários por conta de
enfermidade do candidato.
6.6 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das
provas, após decorrido 01(hora) hora do início das mesmas.
6.7 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão
permanecer na sala, para assinatura da ata e lacre dos envelopes
com os cartões respostas e provas, comprovando a regularidade
de aplicação da provas.
6.8 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a
realização da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará
em local reservado para auxiliá-la e que será o responsável pela

6.14 Os candidatos deverão apresentar xérox autenticado em
cartório dos títulos (diplomas, certificados, cursos da área e outros
documentos), no dia da realização da contagem de títulos,
conforme previsto no Edital de Convocação para Entrega de
Títulos.
6.15 Somente serão julgados os títulos dos aprovados na primeira
etapa.
6.16 No prazo marcado para a apresentação dos títulos, os
candidatos deverão apresentar documento que comprove a
habilitação para o ingresso no cargo.
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6.17 Caso o candidato não tenha o
documento que comprove a habilitação
para ingresso no cargo, deverá apresentar
apenas os títulos para serem pontuados.
6.18 A prova prática versará:
6.18.1 Para o cargo de Operador de
Máquinas, serão avaliados os seguintes
pontos:
I – Verificação dos acessórios do
veículo/ equipamento;
II – Verificação da situação
mecânica do veículo/ equipamento;
III – Habilidade na condução do
veículo/equipamento;
IV – Cuidados básicos na
condução do veículo/ equipamento;
Cada critério acima mencionado terá a
validade de 25,00 pontos, sendo no total
100,00 pontos.
6.18.2 Para o cargo de Mecânico, serão
avaliados os seguintes pontos:
I – Competência
II – Habilidade
III – Conhecimentos de Peças
IV – Cuidados com a peça
V – Limpeza e manutenção do
motor
Cada critério acima mencionado terá a
validade de 0,00 à 20,00(vinte) pontos,
sendo no total 100,00 (cem) pontos.
6.18.3 Para o cargo de Pedreiro serão
avaliados os seguintes pontos:
I – Habilidade com equipamentos;
II – Eficiência/qualidade;
III – Aptidão;
IV – Organização na execução
dos trabalhos;
V – Conhecimento especifico na
área;
Cada critério acima mencionado terá a
validade de 0,00 à 20,00 pontos, sendo no
total 100,00 pontos.
6.18.4 Para os cargos de Motorista de
Ambulância, Motorista de Veículos Leves
e Motorista de Veículos Pesados, serão
avaliados os seguintes pontos: verificação
das condições do veículo, partida e
parada, uso do câmbio e dos freios,
localização do veículo na pista,
observação de normas e das placas de
sinalização, velocidade desenvolvida,
obediência às situações do trajeto e
colocação em vaga (baliza).
6.18.4.1 – A Prova prática será examinada
através das faltas que o candidato venha a
cometer durante a prova, será descontado
05 (cinco) pontos de cada infração
cometida,.
6.18.4.2 – O candidato iniciará com 100
(cem) pontos, sendo-lhe subtraído a
somatória dos pontos perdidos, relativos
às faltas cometidas durante a realização
da prova, sendo sua pontuação final
calculada de acordo com a formula abaixo:
Pontuação da Prova Prática = (100 pontos
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- ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatório dos
pontos perdidos.
6.19 O candidato que não atingir nota igual
ou superior à 50,00 (cinqüenta pontos) na
prova prática será eliminado do Concurso
Público.
6.20 A ausência e a recusa do candidato
em participar da prova objetiva e prática
implicará, automaticamente, na sua
exclusão do Concurso.
7. DA CLASSIFICAÇÃO
7.1 Os candidatos aprovados serão
classificados em lista nominal, na ordem
decrescente, como segue abaixo:
7.1.1 Para os cargos de Assistente Social,
Avaliador Imobiliário, Biólogo, Cirurgião
Dentista, Cirurgião Dentista – Endodontia,
Cirurgião Dentista – Periodontia, Cirurgião
Dentista – Prótese Dentária, Contador,
Educador Infantil, Enfermeiro, Engenheiro
Agrônomo, Engenheiro de Alimentas,
Farmacêutico/Bioquímico, Fiscal
Tributário, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico Generalista de Pronto
Atendimento, Médico Generalista de
Pronto Atendimento, Médico Generalista
do PSF, Nutricionista, Psicólogo,
Procurador, Professor de 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, Professor de
Educação Física de 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, Supervisor Pedagógico,
Técnico em Controle Interno, Terapeuta
Educacional e Veterinário, a classificação
se dará pela nota final, sendo NF = (NO +
NT), onde NF = Nota Final, NO = Nota da
Prova objetiva e NT = Nota da Prova de
Títulos.
7.1.2 Para os cargos de Mecânico,
Motorista de Ambulância, Motorista de
Veículos Leves, Motorista de Veículos
Pesados, Operador de Máquinas,
Pedreiro será: NF= (NO + NP)/2, onde NF
= nota final, NO = nota prova objetiva e NP
= nota prova prática.
7.1.3 Para os demais cargos elencados no
presente edital, a classificação se dará
pela nota final, sendo NF= NO, onde NF =
nota final, NO = nota prova objetiva.
7.2 Em caso de empate de notas, na
classificação, como critério de desempate,
terá preferência o candidato:
a) maior idade dentre os de idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, conforme
estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do
Idoso), completos até o último dia de
inscrição, considerando-se o ano, o mês e
o dia do nascimento;
b) maior nota na matéria de conhecimento
específico da Prova Objetiva;
c) maior nota na prova prática, quando
houver;
d) maior nota na prova de língua
portuguesa/interpretação de texto;
e) maior nota na prova de matemática;
f) maior nota obtida na prova de títulos
quando houver;
g) maior idade dentre os de idade inferior a
60 (sessenta) anos;
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h) maior prole.
7.3 - Havendo necessidade de aplicação
do critério de desempate previsto no
subitem 7.2, alínea “h” deste Edital, será
solicitada do candidato a apresentação de
fotocópia da certidão de nascimento do(s)
filho(s).
7.4 O resultado do Concurso Público e a
classificação dos candidatos aprovados
serão publicados no endereço eletrônico
www.fauel.org.br, site oficial do Município
www.guarapuava.pr.gov.br, no Boletim
Oficial do Município de Guarapuava-PR, e
em Edital nas dependências da Prefeitura
do Município de Guarapuava.
7.5 Não serão fornecidos atestados,
certificados ou certidões relativas a
classificação das notas, de candidatos
aprovados e reprovados, valendo para tal
fim os resultados publicados no endereço
eletrônico www.fauel.org.br, site oficial do
Município www.guarapuava.pr.gov.br, no
Boletim Oficial do Município de
Guarapuava-PR, e em Edital nas
dependências da Prefeitura do Município
de Guarapuava.
7.6 A nomeação respeitará a ordem de
classificação final.
7.7 Para fins de comprovação de
classificação no Concurso Público, valerá
a publicação da homologação do
resultado final.
8 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
8.1 À pessoa portadora de necessidades
especiais, amparada pelo artigo 37, inciso
VIII, da Constituição Federal, fica
reservado o percentual de 04% das vagas
que vierem a ser autorizadas e ofertadas
para os cargos previstos neste Edital,
quando o quantitativo das vagas assim
p e r m i t i r, d e a c o r d o c o m a L e i
Complementar Municipal nº. 01/1991.
8.2 Às pessoas portadoras de deficiência é
assegurado o direito de inscrever-se neste
processo de seleção, desde que a
deficiência de que são portadoras seja
compatível com as atribuições do cargo a
ser preenchido.
8.3 Os portadores de deficiência
participarão em igualdade de condições
com os demais candidatos.
8.4 As vagas reservadas que não forem
providas por falta de candidatos, por
reprovação no concurso ou na perícia
médica, serão preenchidas pelos demais
concursandos, observada a ordem de
classificação.
8.5 Aos candidatos é assegurado o direito
de se inscreverem nessa condição,
declarando serem portadores de
deficiência com laudo médico para
comprovação, e submeterem-se, se
convocados, à perícia médica promovida
pela Comissão Especial de Concurso por
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intermédio da Perícia Médica designada,
que terá decisão terminativa sobre a
qualificação do candidato com deficiência
ou não e o grau de deficiência capacitante
para o exercício do cargo.
8.6 Até o último dia da realização da
inscrição, o candidato portador de
deficiência deverá protocolar
declaração, junto à Divisão de
Recursos Humanos da Prefeitura
Municipal de Guarapuava, concernente
à condição e à deficiência da qual é
portador, apresentando Laudo Médico
(original ou cópia autenticada em
cartório) atestando a espécie e o grau
ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de
Doença – CID, bem como a provável
causa da deficiência. Este laudo será
retido e ficará anexado ao protocolo de
inscrição. O laudo também deverá ser
apresentado quando dos exames préadmissionais, no caso do candidato ser
aprovado e convocado.
8.6.1 Caso o candidato necessite de
condições especiais para a realização
das provas, deverá solicitá-las por
escrito até o último dia de inscrição,
protocolando requerimento junto à
Divisão de Recursos Humanos da
Prefeitura Municipal de Guarapuava.
8.7 A não observância do disposto nos
subitens anteriores acarretará a perda do
direito ao pleito das vagas reservadas aos
candidatos em tais condições.
8.8 Os candidatos que no ato de inscrição
se declararem portadores de deficiência,
se classificados nas provas, além de
figurarem nas listas de classificação, terão
seus nomes publicados em relação à
parte, observada a respectiva ordem de
classificação.
9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 O preenchimento da ficharequerimento de inscrição é de inteira
responsabilidade do candidato.
9.2 O pedido de inscrição será indeferido a
qualquer tempo, se o candidato não
satisfizer as necessidades legais impostas
neste Edital.
9.3 O Candidato que fizer em qualquer
documento, declaração falsa ou inexata,
deixar de apresentar os documentos
exigidos, ou deixar de atender os
requisitos exigidos por este edital, ainda
que verificando posteriormente, será
excluído do concurso, com a conseqüente
anulação do ato de investidura no
emprego, pela autoridade competente,
sem prejuízo das medidas de ordem
administrativa, civil e criminal.
9.4 O simples requerimento de inscrição
do candidato implicará o conhecimento do
Regulamento Geral, Edital, Resolução e
deste Edital e de sua aceitação.
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9.5 O candidato aprovado e classificado,
quando convocado para nomeação, será
submetido ao regime Jurídico Estatutário.

III - aprovação nos exames de saúde,
requisitos estes, devidamente previstos
neste Edital.

9.6 O candidato aprovado e convocado,
deverá apresentar os seguintes
documentos para admissão:

9.10 Os candidatos aprovados e
convocados aos cargos de Professor de 1º
ao 5º ano do Ensino Fundamental,
Professor de Educação Física de 1º ao 5º
ano do Ensino Fundamental e Supervisor
Pedagógico, deverão comparecer na
Prefeitura do Município de Guarapuava no
prazo mínimo de 10 (dez) dias, da
publicação do edital, de acordo com a Lei
Municipal Complementar nº 011/2004.

I - Cédula de Identidade (R.G.) e fotocópia
autenticada.
II - Certificado de reservista e fotocópia
autenticada, quando couber.
III - Título de eleitor e fotocópia
autenticada.
IV - Comprovante de voto na última
eleição, justificativa da ausência, ou
certidão de
regularidade expedida pelo TRE.
V - Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e
fotocópia autenticada.
VI - Comprovante de escolaridade e
habilitação exigida.
VII - Registro no órgão de classe e
fotocópia autenticada.
VIII - Certidão de nascimento ou
casamento e fotocópia.
IX - Certidão de nascimento dos filhos
menores de 14 anos e fotocópia, quando
couber.
X - Uma fotografia 3X4 recente, tirada de
frente.
XI – Exame Médico Pré-Admicional
(Exames Laboratoriais e Avaliações
Clínicas Especializadas).
XII – Certidões negativas de antecedentes
criminais fornecidas pela Justiça Estadual
e Justiça Federal, onde o candidato residiu
nos 5 (cinco) últimos anos.
XIII – Declaração sobre o exercício de
outro cargo, emprego ou função pública e,
nos casos que a lei indicar, declaração de
bens e valores que constituam seu
patrimônio.
9.7 Para efeito de admissão o candidato
aprovado e convocado fica sujeito à
aprovação em todos os exames médicos
admissionais.
9.8 A aprovação nos exames médicos é de
caráter eliminatório, considerando-se
aprovado o candidato tido como apto.
9.9 Para o provimento do cargo, o
candidato deverá atender as condições
necessárias, quais sejam:
I - atendimento aos requisitos para
inscrição de acordo com as regras
constantes deste Edital;
II - apresentação da documentação
exigida para admissão conforme disposto
neste Edital; e

9.10.1 Os candidatos referentes ao item
9.10, aprovados, que na data fixada para
assumir a vaga, e não puderem, poderão
solicitar formalmente por escrito ao
Executivo Municipal, nova oportunidade
de nomeação, após a chamada dos
demais candidatos aprovados pela ordem
de classificação, indo o mesmo para final
da lista de espera dos candidatos
aprovados.
9.10.2 O exercício para os cargos do item
9.10, terá início na data da posse.
9.11 Para os demais cargos o candidato
aprovado e convocado deverá
comparecer na Prefeitura do Município de
Guarapuava no prazo improrrogável de
até 30 (trinta) dias, contados da publicação
oficial do ato de provimento, de acordo
com o artigo 20 da Lei Complementar
Municipal nº 01/1991.
9.11.1 A posse poderá dar-se mediante
procuração, com poderes expressos,
somente em casos de extrema
impossibilidade comprovada, a juízo da
autoridade competente.
9.11.2 O prazo para o servidor entrar em
exercício é de 03 (três) dias, contados da
data da posse de acordo com o artigo 22,
§1º da Lei Complementar Municipal nº
01/1991.
9.11.3 Será tornado sem efeito o ato de
provimento, se não ocorrerem à posse e o
exercício nos prazos previstos.
9.12 O candidato em exercício será
submetido a estágio probatório de 03 (três)
anos de efetivo exercício, período em que
será avaliado quanto ao exercício de suas
atribuições assiduidade, disciplina,
produtividade, iniciativa e
responsabilidade e, se aprovado, será
considerado efetivo.
9.13 Somente haverá revisão de notas
atribuídas ao candidato, mediante
requerimento fundamentado à Comissão
Especial de Concurso, que após análise
das justificativas deliberará a respeito.
9.14 O prazo de interposição de pedido de
revisão e recurso será de 02 (dois) dias
úteis, a contar do dia subseqüente da
divulgação do gabarito, do resultado da
prova objetiva, da nota da prova de títulos
e do resultado final.
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9.15 O pedido de revisão deverá conter
argumentação lógica e consistente,
indicando, precisamente, a questão ou
ponto sobre o qual versa a reclamação, e
será apresentado via eletrônica através do
s i t e w w w. f a u e l . o r g . b r d a f o r m a
estabelecida no Edital que divulgar nota da
prova objetiva, nota da prova de títulos,
nota da prova prática e classificação final.
9.16 O pedido de revisão destituído de
fundamentação será liminarmente
indeferido.
9.17 Se provido o pedido de revisão, a
Comissão Especial de Concurso
determinará as providências devidas.
9.18 Serão rejeitados os pedidos de
revisões que não estiverem redigidos em
termos, bem como, os requerimentos que
derem entrada fora do prazo.
9.19 Se dos exames de recursos resultar
em alteração ou anulação de
questão(ões), a mesma valerá a todos os
candidatos, independente de terem
recorrido ou não. No caso de anulação de
questão os candidatos receberão a
pontuação da questão desde que já não
tenham recebido a pontuação
correspondente a questão quando da
correção dos gabaritos.
9.20 Só será deferido o requerimento se o
candidato comprovar que houve erro da
Banca Examinadora ou atribuições de
notas diferentes para soluções iguais.
9.21 Não haverá segunda chamada para
prova, importando a ausência por
qualquer motivo, inclusive moléstia ou
atraso, na exclusão do candidato no
Concurso Público.
9.22 Não será permitido o uso de
máquinas calculadoras, equipamentos
e/ou aparelhos eletrônicos, ou outros
instrumentos similares, consulta a
qualquer tipo de material e, ainda, não
será admitida qualquer espécie de
consulta, inclusive legislação seca ou
comunicação entre os candidatos.
9.23 Será atribuída nota zero, quando no
cartão resposta for assinalada mais de
uma resposta ou rasura, intenção de
marcação, ainda que legível, bem como
aquela que não for assinalada no cartão
resposta, ou assinalada a lápis.
9.23.1 As correções dos cartões respostas
serão feitas por leitor óptico.
9.24 Em hipótese nenhuma, haverá
substituição do cartão resposta em caso
de erro ou rasura do candidato.
9.25 Somente será permitido
assinalamento nos cartões respostas
feitos pelos próprios candidatos.
9.26 É vedada a comunicação do
candidato com qualquer pessoa, durante a
realização da prova.
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9.27 As salas de prova serão fiscalizadas
por pessoas especialmente nomeadas
pela Comissão Especial de Concurso,
sendo vedado o ingresso de pessoas
estranhas ao Concurso Público.
9.28 Nenhum candidato poderá se
ausentar do recinto, antes de decorrido o
prazo de 01 (uma) hora do início da prova,
salvo se momentaneamente e
acompanhado por fiscal.
9.29 Ao terminar a prova, o candidato
entregará obrigatoriamente ao Fiscal de
Sala todo o material recebido.
9.30 Por razões de ordem técnica e
direitos autorais, não será fornecido
exemplares das provas a candidatos ou a
instituições públicas ou privadas, mesmo
após o encerramento do Concurso
Público.
9.31 Eventuais erros de digitação de
nomes e números de inscrições deverão
ser corrigidos no dia das provas, em Ata,
pela Comissão Especial de Concurso.
9.32 Será excluído do Concurso, por ato
da Comissão Organizadora de Concurso
Público, o candidato que cometer alguma
das irregularidades constantes abaixo:
I – Agir com incorreção ou descortesia,
para com qualquer membro da equipe
encarregada na aplicação das provas;
II – Utilizar ou tentar se utilizar de meios
fraudulentos para obter aprovação própria
ou de terceiros, em qualquer etapa do
processo seletivo;
III – Não devolver integralmente o material
recebido no dia das provas escritas;
IV – Comunicar-se com os demais
candidatos, ou pessoas estranhas ao
Concurso Público, bem como consultar
livros ou apontamentos;
V – Ausentar-se do recinto, a não ser
momentaneamente, em casos especiais e
em companhia do fiscal;
VI – Efetuar o pagamento da inscrição com
cheque com insuficiência de fundos.
9.33 As notas das provas e provas de
títulos bem como a Nota Final não sofrerão
arredondamentos, sendo consideradas as
quatro casas.
9.34 Serão publicadas as notas obtidas
pelos candidatos e o nome dos candidatos
que não estiveram presentes no dia da
prova.
9.35 A taxa de inscrição não será
devolvida em hipótese alguma. Não serão
aceitos pedidos de isenção de pagamento
do valor da taxa de inscrição, seja qual for
o motivo alegado.
9.36 A elaboração, aplicação e correção
das provas será realizada por instituição
contratada, a qual terá autonomia sobre a
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elaboração e julgamento das provas.
9.36.1 Os cartões respostas depois de
colocados em sobrecarta fechada e
rubricada, ficarão sob a guarda da
Instituição Contratada.
9.37 Todos os títulos e cartões respostas
referentes ao concurso serão confiados,
após seu término, à guarda da Instituição
Contratada, serão mantidos pelo prazo de
três meses da homologação, findo o qual,
serão incinerados. Os demais
documentos como: edital de abertura,
homologação das inscrições,
homologação do resultado final, resolução
e portaria da Comissão Especial de
Concurso entre outros, serão mantidos à
guarda, por um prazo de dois anos a
homologação, findo o qual serão
incinerados.
9.38 A aprovação no concurso público
assegurará apenas a expectativa de
direito a admissão, ficando a
concretização desse ato condicionada à
observância ao princípio da conveniência
e oportunidade em faze-lo, das
disposições legais pertinentes, da rigorosa
classificação e do prazo de validade do
Concurso Público.
9.39 O candidato que estiver investido em
dois cargos públicos ativos ou em um
cargo público efetivo e um aposentado,
quando da sua convocação, não poderá
assumir sua vaga se não renunciar a um
dos vínculos anteriores.
9.40 Os prazos fixados neste edital
poderão ser prorrogados a juízo do
Prefeito Municipal, através de publicidade
prévia e ampla.
9.41 É de inteira responsabilidade dos
candidatos acompanhar os editais,
portarias, decretos, comunicados e
demais publicações referente a este
Concurso Público através do endereço
eletrônico www.fauel.org.br, site oficial do
Município www.guarapuava.pr.gov.br e no
Boletim Oficial do Município de
Guarapuava-PR, e em Edital nas
dependências da Prefeitura do Município
de Guarapuava.
9.42 As normas deste edital poderão
sofrer eventuais alterações, atualizações
ou acréscimos, enquanto não consumada
a providência ou evento que lhes disserem
respeito.
9.43 O resultado final das provas escritas
será divulgado no endereço eletrônico
www.fauel.org.br, site oficial do Município
www.guarapuava.pr.gov.br, no Boletim
Oficial do Município de Guarapuava-PR, e
em Edital nas dependências da Prefeitura
do Município de Guarapuava.
9.44 Todos os atos do Concurso Público
serão praticados pela Instituição
Contratada ou pela Comissão Especial de
Concurso.

Guarapuava, 24/02 de 2011
9.45 Todas as provas ficarão, desde a
elaboração, sob a guarda e
responsabilidade da Instituição
Contratada.
9.46 Os conteúdos básicos para as provas
objetivas e as atribuições dos cargos são
os constantes do Anexo I e II,
respectivamente deste Edital.
9.47 Os candidatos aprovados e
convocados irão prestar serviços na
jurisdição territorial do município de
Guarapuava, podendo ser na sede e/ou
localidades, de acordo com as
necessidades da administração Municipal.
9.48 É de responsabilidade do candidato
manter seus dados cadastrais (endereços
e telefone) atualizados junto ao
Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura do Município de Guarapuava.
9.49 A candidata que tiver necessidade de
amamentar durante a prova objetiva
deverá solicitar por escrito e levar
acompanhante, não havendo acréscimo
de tempo no período de prova em virtude
da amamentação.
9.50 A Comissão Organizadora de
Concurso Público Municipal terá poderes
para decidir do recebimento ou não dos
recursos.
9.51 Os casos omissos serão resolvidos
pela Comissão Especial de Concurso de
conformidade com este Edital e da
legislação vigente.
Guarapuava, 24 de fevereiro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Presidente da COCPM
ANEXO I
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE
ENDEMIAS
PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Endemias e Dengue: Definição, Histórico;
A s p e c t o s B i o l ó g i c o s d o Ve t o r :
Transmissão, Ciclo de Vida; Biologia do
Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat;
Medidas de Controle: Mecânico e
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Químico, Área de Risco. Febre Amarela,
Zoonoses, Imunização, Leishmaniose,
Leptospirose, Visitas Domiciliares,
Educação Ambiental, Saúde Pública e
Saneamento Básico, Vigilância Sanitária
na área de alimentos, Hantavirose,
Hepatites, Controle Qualidade da Água,
Controle Qualidade da Água, Avaliação de
Risco Ambiental e Sanitário.
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Algoritmos e Estruturas de Dados:
Fundamentos de lógica de programação:
tipos de dados; operadores; expressões;
estruturas de controle e repetição;
fluxogramas e diagramas de bloco;
Estruturas de dados homogêneas e
heterogêneas: vetores e matrizes,
registros, listas, filas, pilhas e árvores;
métodos de busca e ordenação;
recursividade; funções e procedimentos:
variáveis locais e globais; utilização de
parâmetros. Programação Orientada e
Objetos: fundamentos; classes concretas
e abstratas; interfaces; objetos; atributos;
métodos; herança; polimorfismo;
encapsulamento; construtores e
destrutores. Linguagens de
programação: Java; Object Pascal, C,
C++. Programação Java em arquitetura
J2EE. Desenvolvimento para web:
Linguagem PHP, HTML, xHTML, XML,
CSS,
J AVA S C R I P T. R e d e s d e
Computadores: Arquiteturas de rede;
Topologias; Equipamentos de conexão e
transmissão; Modelo OSI da ISO,
Arquitetura e protocolos TCP/IP; Nível de
aplicação TCP/IP: DNS, FTP, NFS,
TELNET, SMTP, HTTP e SNMP. Ambiente
UNIX: Instalação e suporte a TCP/IP,
DHCP, DNS, NIS, CIFS, NFS, serviços de
impressão em rede, Integração com
ambiente Windows; Ambiente Microsoft
Windows 2000/2003: Instalação e suporte
de TCP/IP, DHCP, DNS; Active Directory,
IIS, Terminal Service; Serviços de arquivo
e impressão em rede; Integração com
ambiente UNIX. Gestão de Segurança da
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Informação: Conceitos gerais; Políticas de
Segurança de Informação; Classificação
de Informações; Norma ISSO 27001.
Desenvolvimento de Sistemas Gerência
de projetos. Processo de Software.
Linguagem de Modelagem Unificada
(UML); Padrões de Projeto de Software
(Design Patterns). Garantia de Qualidade
de Software. Técnicas de Teste de
Software. Banco de Dados: Conceitos e
arquitetura de um Sistema Gerenciador de
Banco de Dados (SGBD); Modelagem de
dados e projeto lógico de banco de dados
relacional; a linguagem SQL; Controle de
transações; Indexação e hashing;
Processamento da consulta; Controle de
concorrência. Segurança
Computacional: criptografia simétrica e
assimétrica; assinatura digital, certificado
digital, características do DES, AES e
RSA; funções hash (MD5 e SHA-1).
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras – Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. Emprego de
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Análise de conjuntura; Serviço Social:
conhecimentos gerais da profissão;
Serviço Social e formação profissional; A
dimensão política da prática profissional;
Pesquisa em Serviço Social. Metodologia
do Serviço Social; Desafios do Serviço
Social na contemporaneidade; Atuação do
Serviço Social na administração de
políticas sociais; Planejamento.
Estratégico. Participativo; Serviço Social e
interdisciplinaridade. Fenômeno grupal;
Ética Profissional. O projeto ético-políticoprofissional do Serviço Social. A Ética
aplicada à ação profissional na política de
Saúde; Serviço Social e a política de
Saúde Mental; Sistema Único da
Assistência Social; Estatuto da Criança e
do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei nº.
8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a
Política Nacional do Idoso; Constituição
da República Federativa do Brasil de
1988.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas
alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 –
Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei
Orgânica do Município Guarapuava;
Noções básicas de portaria, decreto,
ofício, arquivo; Constituição Federal;
Noções básicas de atendimento ao
público; Boas maneiras, comportamento
no trabalho e relações humanas; Noções
básicas de informática.
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Recepção do Paciente: ficha clínica,
organização de arquivo; Preparo e
manutenção das salas de atendimento
com suprimento do material necessário;
Isolamento no campo operatório;
Manipulação e classificação de materiais
odontológicos; Revelação e montagem de
radiografias intra-orais; Preparo do
paciente para o atendimento; Auxílio no
atendimento: instrumentação do cirurgiãodentista e/ou técnico de higiene bucal
junto a cadeira operatória; Aplicação de
métodos preventivos para controle de
cárie dental e doenças periodontais;
Orientação ao paciente sobre higiene
bucal. Confecção de modelos em gesso;
Esterilização de Material; Conhecimentos
Básicos de funcionamento de uma clínica
odontológica e dos equipamentos,
instrumentais e materiais nela utilizados;
Instrumentação de Materiais.
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CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Equipamentos e materiais utilizados na
atividade; Diferentes processos de
execução; Noções básicas de higiene:
pessoal, ambiental, de utensílios e
equipamentos; Noções de segurança do
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos,
causas e prevenção; normas de
segurança, conceito de proteção e
equipamentos de proteção;
Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço
de auxiliar operacional.
CARGO: AVALIADOR IMOBILIÁRIO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Histórico da avaliação de imóveis no
Brasil. Normas da ABNT da série 14653.
Resolução – COFECI n° 1066/2007. O
corretor de imóveis avaliador e a ética
profissional. A metodologia de avaliação e
valor de mercado. Imóveis urbanos e
imóveis rurais. Valor de compra e venda e
valor de locação ou arrendamento.
Roteiro, conteúdo mínimo e apresentação
do Parecer Técnico de Avaliação
Mercadológica (PTAM). O PTAM em
perícias nos processos judiciais.
Honorários do Corretor de Imóveis para
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emissão do PTAM. Noções Básicas de
Informática. Noções básicas de
atendimento ao público. Noções básicas
das atribuições específicas do cargo.
CARGO: BIÓLOGO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
A natureza da vida, Organização,
Processos celulares e suas diversidades,
Reprodução e desenvolvimento dos seres
vivos, Os reinos dos seres vivos, Animais
vertebrados e suas classes, Genética e
suas origens, Evolução biológica e suas
teorias, Ecologia e seus níveis de
organização, Ciclos biogeoquímicos,
Gerenciamento de resíduos sólidos,
Aterro Sanitário, Biodiversidade,
Mudanças climáticas, Bacia hidrográfica,
Informática na biologia, Educação
Ambiental, Desenvolvimento econômico,
social e ambiental, Noções Gerais acerca
das Unidades de Conservação,
Convenções e Acordos Internacionais,
Política nacional de meio ambiente e seus
instrumentos, EIA – Estudo de Impacto
Ambiental, RIMA – Relatório de Impacto
Ambiental, AIA - Avaliação de Impacto
Ambiental, Licenciamento Ambiental,
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e Recursos Naturais
Renováveis, CONAMA – Conselho
Nacional de Meio Ambiente, MMA –
Ministério do Meio Ambiente, IAP –
Instituto Ambiental do Paraná, SEMA –
Secretaria de Meio Ambiente do Estado,
Ética Profissional, Legislação.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras – Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. Emprego de
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
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MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Endodontia; Cirurgia Geral Bucal;
Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal;
Periodontia; Prótese; Anatomia,
Fisiologia, Dentística, Clínica
Odontológica, Farmacologia e Terapêutica
aplicada a Odontologia, educação em
saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e
suas respectivas portarias. Educação em
saúde bucal; Epidemiologia aplicada à
odontologia; Níveis de prevenção, de
atenção e de aplicação. Sistema Único de
Saúde. Cariologia: Microbiologia oral;
Etiologia da doença cárie; Histopatologia
da cárie dental; Diagnóstico da doença
cárie; Prevenção e controle da doença
cárie. Saliva e seus componentes.
Dentística: princípios de preparo cavitário;
Materiais protetores do complexo dentinopulpar; Materiais restauradores diretos.
Materiais restauradores preventivos:
Materiais restauradores com liberação e
recarga de flúor (ionômeros de vidro);
Técnicas restauradoras minimamente
invasivas (ART - Tratamento restaurador
atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral
menor; Princípio de cirurgia odontológica;
Medicação pré e pós-cirúrgica.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTIA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras – Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. Emprego de
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Morfologia Dental e da Cavidade Pulpar.
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Patologia e Diagnóstico das Alterações
Pulpares e Periapicais. Bases
Fundamentais e Procedimentos Clínicos
p a r a o Tr a t a m e n t o d o s C a n a i s
Radiculares. Tratamentos Endodônticos
não Rotineiros. Procedimentos
Endodônticos Complementares.
Emergências Endodônticas em Processos
Agudos Pulpares e Periapicais e nos
Tr a u m a t i s m o s D e n t a i s . C l í n i c a
Endodôntica. Endodontia-Áreas
Integrada. Ética e Legislação
Odontológica. Formação DidáticoPedagógica. Metodologia. Bioética.
Emergência Médica em Odontologia.
Cirurgia Parêndodôntica. Proservação e
Retratamento dos Canais Radiculares.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTIA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras – Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. Emprego de
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Diagnóstico da doença periodontal.
Classificação das doenças periodontais.
Tr a t a m e n t o p e r i o d o n t a l b á s i c o Raspagem e polimento dental. Etiologia
local- Fatores retentivos. Prognóstico e
plano de tratamento. Etiologia sistêmica.
Epidemiologia da doença periodontal.
Doenças periodontais agudas.
Reavaliação da terapia periodontal.
Princípios básicos de cirurgia periodontal.
Cirurgia periodontal. Terapia periodontal
de manutenção. Inter-relações da
Periodontia – Trauma oclusal. Interrelações da Periodontia – Odontologia
restauradora.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA –
PROTESE DENTÁRIA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras – Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. Emprego de
pronomes. Regência nominal e verbal.
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Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Aspectos Básicos do Sistema
Estomatognático. Músculos
Mastigadores. AT.Ms. Cinética Condilar e
Movimentos Mandibulares.
C a r a c te r ís ti c a s d e u m a Oc l u s ã o
Harmônica. Influência de Forças
Mastigatórias sobre os Implantes. Função
Mastigatória. Princípios Biodinâmicos do
S. Mastigatório. O Período e os implantes.
Como evitar forças laterais sobre
implantes. Fundamentos do Ajuste
Oclusal em próteses sobre implantes
ósseo integrados. Protocolo clínico e
laboratorial para a execução de casos, que
receberam previamente os implantes.
CARGO: CONTADOR
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de
Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei
de Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64.
Constituição de 1988 – Finanças Públicas.
Finanças públicas na constituição de
1988. Atividade financeira do Município:
conceitos, características e finalidades.
Direito financeiro: conceito e delimitação.
Orçamento Público: conceito, espécies,
natureza jurídica, elementos essenciais,
classificação, princípios orçamentários,
vedações constitucionais, normas gerais
do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de
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17/03/1964; fiscalização e controle interno
e externo dos orçamentos). Despesas
públicas: conceito, aspectos jurídicos e
econômicos, classificação,
processamento, autorização, empenho,
liquidação e pagamento. Despesas com
pessoal e encargos sociais, juros e
encargos sociais da dívida, outras
despesas correntes, investimentos,
inversões financeiras, amortização da
dívida. Receita pública: conceito,
classificação, fontes e estágios. Receita
Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida
Pública. Créditos adicionais:
suplementares, especiais e
extraordinários e fontes para sua abertura.
Reserva de Contingência. Despesas de
exercícios anteriores. Lei de
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de
4/5/2000): Princípios e objetivos;
Disposições preliminares; Planejamento;
Receita pública; Despesa pública;
Transparência; Controle e fiscalização;
Transferências voluntárias; Destinação de
recursos para o setor privado, dívida e
endividamento; Gestão patrimonial;
Disposições finais e transitórias. Relatório
Resumido da Execução Orçamentária e
Relatório de Gestão Fiscal para Estados e
Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF).
Sistema Integrado de Administração
Financeira para os Estados e Municípios –
SIAFEM: conceito, objetivos, principais
documentos. Portaria 448 STN.
Resolução TCE – Provimento 29/94.
CARGO: DESENHISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Desenho básico de projeto: formatos,
escalas, símbolos e convenções. Normas
ABNT. Representação de projetos.
Projetos de modificação e acréscimos.
Elementos básicos do projeto: etapas de
projeto, plantas baixa e de situação,
fachadas, cortes e detalhes. Noções de
topografia.Levantamento arquitetônico e
urbanístico. Locação de obras. Tecnologia
das construções.Conhecimento dos
sistemas AUTOCAD e Corel Draw.
Conhecimentos sobre atividades
específicas de acordo com a descrição do
cargo.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
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das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Os elementos do trabalho pedagógico
(objetivos, conteúdos, encaminhamentos
metodológicos e avaliação escolar);
Concepção de desenvolvimento humano /
apropriação do conhecimento na
psicologia histórico-cultural;
procedimentos adequados ao
atendimento à criança de 0 a 6 anos,
referente à saúde, alimentação e higiene;
A brincadeira de papéis sociais e formação
da personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 01, de
07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98
aprovado em 17/12/98. Referencial
Curricular Nacional para a Educação
Infantil. Normas e princípios para a
Educação Infantil no Sistema de Ensino do
Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE de
06/06/05. Estatuto da Criança e do
Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90.
CARGO: ENFERMEIRO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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Parâmetros para o funcionamento do
SUS; Saúde e Doença: Promoção à
saúde. Prevenção e controle de infecções.
Prevenção de agravos. Atuação da
Enfermagem na detecção e no controle de
doenças; Introdução à Enfermagem:
Origem e evolução da Enfermagem.
Aspectos legais e éticos de exercício da
Enfermagem. O ambiente de trabalho.
Técnicas básicas de Enfermagem;
Enfermagem Médico–Cirúrgica:
Assistência de Enfermagem em situações
de emergência e nos distúrbios: do
sangue, respiratórios, cardiovasculares,
gastrointestinais, endócrinos,
imunológicos, musculoesqueléticos, nas
doenças infecciosas e nas doenças da
pele. Atuação de enfermagem em Centro
Cirúrgico e em Central de Material;
Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria:
Atendimento de enfermagem à saúde
materno–infantil e pediatria: pré–natal,
parto e puerpério e período neonatal;
Políticas de saúde: noções sobre o
Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da
Criança e do Adolescente-Puericultura,
Controle, Intervenções da Enfermagem na
Assistência à Criança no aspecto
preventivo e curativo: Doenças
preveníveis por imunização: vacinas (rede
de frio e esquema do Ministério da Saúde,
Administração e Validade). CCIH.
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Os solos da Região – Classificação,
morfologia e gênese. Características e
propriedades químicas, físicas e
biológicas. Aptidão agrícola dos solos.
Planejamento e práticas
conservacionistas. Características
químicas dos solos. Fertilidade: adubos e
adubação. Calagem. Microbiologia dos
solos. Natureza e propriedades dos solos.
Clima. Variáveis climáticas. Hidrologia.
Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias
Hidrográficas. Produção vegetal. As
principais culturas da Região. Tratos
Culturais. Pragas e fitossanidade.

Guarapuava, 24/02 de 2011
Hidráulica Agrícola. Princípios
Fundamentais. Estruturas hidráulicas e
seu dimensionamento. Irrigação e
drenagem. A água no solo. Relação soloágua-clima-planta. Evapotranspiração. Os
métodos de irrigação. Drenagem:
princípios gerais; tipos de drenos.
Barragens de terra. Características gerais.
Detalhes construtivos. Comportas e
vertedores. Bacias hidrográficas e
hidráulicas. Produção animal: principais
aspectos técnicos das explorações
bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição
animal: princípios fundamentais, macro e
micro nutrientes. Alimentos concentrados
e volumosos. A Aqüicultura. Agroecologia.
Conceitos e princípios. Avaliação e perícia
agronômica. Princípios gerais, objetivos e
metodologias. As pastagens nativas e
cultivadas. Manejo e conservação.
Agrotóxicos: conceito e características
gerais dos produtos.
CARGO: ENGENHEIRO DE
ALIMENTOS
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Microbiologia de Alimentos:
microorganismos deteriorantes e
patogênicos, fatores intrínsecos e
extrínsecos dos alimentos, crescimento
microbiano, deterioração de Alimentos.
Principais métodos de Conservação de
alimentos: uso de sal, açúcar e ácido.
Conservação pelo frio, conservação pelo
c a l o r, P r o c e s s o s : C o z i m e n t o ,
Pasteurização, Esterilização Comercial.
Determinação de ponto frio, penetração e
distribuição de temperatura durante
processos térmicos. Redução Microbiana
por processos de pasteurização e
esterilização comercial, Conceito D, Z, Fo
e 12 D. Curva de letalidade. Cinética de
degradação térmica, curvas de destruição
térmica. Constantes cinéticas para
inativação de enzimas e vitaminas, e
perdas de fatores de qualidade, cor,
textura e sabor. Processamento de
Alimentos Equipamentos na indústria de
Alimentos. Boas Práticas de Fabricação.
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APPCC - Análise de Perigos e Pontos
Críticos de Controle. Rotulagem de
alimentos. Regulamentos Técnicos de
Identidade e Qualidade de alimentos,
Doenças Transmitidas por Alimentos.
Principais métodos de conservação.
CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Preparo de soluções. Conceitos:
molaridade, normalidade. Padronização
de técnicas e controle de qualidade.
Imunologia - Propriedades gerais da
resposta imune. Antígenos. Anticorpos:
Imunidade humoral, Imunidade celular.
Sistema complemento. Imunologia nas
doenças nas doenças infecciosas.
Métodos para detecção de antígenos e
anticorpos: reações de precipitação,
aglutinação, hemólise,
imunofluorescência; testes
imunoenzimáticos. Testes sorológicos
para diagnóstico de sífilis, doença de
Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus,
rubéola, hepatites virais, HTLV e HIV.
Microbiologia – técnicas de esterilização,
coleta, transporte e processamento de
amostras para exames microbiológicos.
Métodos de coloração utilizados em
microbiologia. Características
morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico
de estafilococos, estreptococos,
enterobactérias, bacilos gram negativos
não fermentadores. Neisseria,
Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura,
exame microbiológico do liquor. Testes de
sensibilidade aos animicrobianos.
Parasitologia – Ciclo vital dos principais
parasitos de importância para o homem.
Métodos para diagnóstico de protozoários
intestinais, helmintos intestinais e
parasitos do sangue e tecidos.
Hematologia – Realização e interpretação
do hemograma. Alterações da série
eritroide. Principais anemias.
Hemoglobinopatias mais freqüentes.
Aspectos hematológicos nas infecções
bacteriana e viral. Leucemias. Testes
diagnósticos da coagulação plasmática.
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Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste
de Coombs. Prova cruzada. Citologia de
líquidos biológicos. Bioquímica – Valores
de referência. Função renal. Equilíbrio
hídrico, eletrolítico e ácido-básico.
Gasometria. Carboidratos: classificação
dos carboidratos, metabolismo e métodos
de dosagem da glicose. Lipídeos:
metabolismo e métodos de dosagem.
Lipoproteínas: classificação e
doseamento. Proteínas específicas:
classificação e métodos de dosagem.
Função hepática: correlação com enzinas
séricas, metabolismo da bilirrubina,
métodos laboratoriais, correlações clínicopatológicas. Enzimologia clínica:
princípios, correlações clínicopatológicas. Função endócrina:
hormônios tireoideanos e hormônios
sexuais. Compostos nitrogenados não
protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e
ferro. Métodos de dosagem, correlações
clínico-patológicas. Urinálise – Coleta,
testes químicos, testes físicos,
procedimentos de análise, exame
microscópico do sedimento.
Farmacologia- Interações
medicamentosas, agonistas, atagonistas,
bloqueadores neuromusculares,
anestésicos, antiinflamatórios,
cardiotônicos, anti-hipertensivos e
antibióticos. Farmacotécnica - formas
farmacêuticas para uso parenteral, formas
farmacêuticas obtidas por divisão
mecânica, formas farmacêuticas obtidas
por dispersão mecânica. Farmácia
hospitalar- estrutura, conceito e objetivos,
controle de estoque de medicamentos,
manipulação de formas, controle de
infecção hospitalar. Código de Ética
Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS:
Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em
Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142,
de 28/12/90. Sistema de Planejamento do
SUS. Política Nacional de Promoção de
Saúde.
CARGO: FISCAL GERAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
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Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos,
Fato Gerador; Isenção dos contribuintes;
Responsabilidade tributária; Lei 8666/93;
Contribuição de Melhoria, Hierarquia,
Código de Postura Municipal; Código
Tributário Nacional; Código Tributário
Municipal; Constituição Federal; Noções
básicas de informática; Noções básicas de
atendimento ao público.
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras – Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. – Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimento sobre Ações e Atribuições
do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre
Processo Administrativo (Infração,
intimação, termo de ciência, interdição,
etc); Conhecimento sobre Alimentos; DTA
(doenças transmitidas por alimentos);
Surtos Endêmicos; Conhecimento sobre
Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia,
aranha marrom, aranha armadeira,
escorpiões e cobras); Conhecimento
sobre dengue, leptospirose e demais
doenças veículadas por água e alimentos;
Leis Federais nºs. 8080/90, 6437/77,
9782/99, 5991/73; Noções de risco em
epidemiologia e Saúde da Família;
Conhecimento sobre coleta de água e
alimentos, e como informar uma
confecção de caixa séptica, sumidouro,
desindetização, limpeza de caixas de
água; Código Sanitário Estadual; Noções
de atendimento ao público e
gerenciamento de conflitos;
Conhecimento sobre Ações e Atribuições
da Vigilância Sanitária.
CARGO: FISCAL TRIBUTÁRIO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
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Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos
direitos e garantias fundamentais. Dos
Municípios. Da Administração Pública.
Dos Servidores Públicos. Da fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. Da
tributação e do orçamento. Das limitações
do poder de tributar. Dos impostos da
União. Dos Impostos dos Estados e do
Distrito Federal. Dos impostos dos
Municípios. Das finanças públicas. Da
ordem econômica e financeira. Dos
princípios gerais da atividade econômica.
Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário
Nacional. Código Tributário Municipal.
Competência tributaria. Impostos. Taxas.
Contribuição de melhoria. Obrigação
tributária. Crédito tributário. Administração
tributaria. III – DIREITO
ADMINISTRATIVO. Administração
Pública. Atos administrativos. Licitação.
Contratos administrativos. Serviços
públicos e administração
indireta/Entidades Paraestaduais.
Domínio Público (Bens Públicos).
Responsabilidade Civil da administração.
Controle da administração pública.
Improbidade administrativa. Processo
administrativo e sindicância. Tomada de
contas especial. IV - DIREITO
FINANCEIRO Noções introdutórias: As
necessidades públicas e a atividade
financeiro do Estado; Ciência das
Finanças e Direito Financeiro; O Direito
Financeiro no quadro da Ciência do
Direito; Definição e princípios. Conteúdo;
Normas Gerais de Direito Financeiro.
Receita Pública: Entradas e receitas.
Classificação das receitas; Receitas
derivadas. Receitas tributárias. Imposto.
Taxa e contribuição de melhoria.
Empréstimo compulsório. Contribuições.
Repartição das receitas tributárias;
Receitas originárias, Teoria dos preços.
Taxa e preço; Federalismo fiscal. Despesa
pública; Conceito e características;
Despesas obrigatórias, constitucionais,
legais e facultativas. Despesas com
pessoal (Lei de Responsabilidade Fiscal);
Regime Jurídico; Orçamento; Conceito.
Origem. Regime jurídico do orçamento
público. Direito Constitucional
orçamentário. Princípios orçamentários;
Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei
de Diretrizes Orçamentárias. Lei
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Orçamentária anual; O orçamento na Lei
n. 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade
Fiscal; Tramitação legislativa. Iniciativa.
Emendas. Promulgação; Orçamento
Participativo. Fiscalização financeira e
orçamentária; Tipos de controle; Controle
interno e externo; Lei de Responsabilidade
Fiscal. Origem. O F.M.I e a exigência do
controle; Federalismo. Normas nacionais;
Receitas e despesas. Transferências
voluntárias. Subvenções; Dívida e
endividamento. As Resoluções do
Senado; Operações de crédito. Garantia e
contra-garantia; Restos a pagar;
Precatórios judiciais. Emendas
Constitucionais no 30/00 e 37/02;
Tribunais de Contas. Organização;
Função "jurisdicional" e controle judicial;
Competência; Sigilo bancário; Crédito
público. Natureza jurídica; Noções
fundamentais; Empréstimos púbicos e
suas espécies; Limites do crédito; Resgate
e extinção. Lei 8.666/93 e alterações
posteriores; Lei complementar nº 101/00;
Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005.
Princípio Federativo e Republicano;
Autonomia Municipal; Princípios
Informativos da Administração Pública;
C o m p e t ê n c i a Tr i b u t á r i a ; Tr i b u t o s
Municipais em Espécie; Imunidades;
Princípios Tributários; Lançamento
Tributário; Constituição do Crédito
Tributário; Prescrição e Decadência
Tributária; Elisão e Evasão Fiscal; Poder
de Fiscalização; Execução Fiscal;
Obrigação Tributária, Sujeito Ativo e
Passivo da Obrigação Tributária,
Responsabilidade Tributária.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no
Adulto: Avaliação e Tratamento; A
deficiência motora em pacientes com
paralisia cerebral; Psicomotricidade –
Teoria e Prática; Desenvolvimento normal
e seus desvios no lactente- diagnóstico e
tratamento precoce do nascimento até o
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18º mês; Fisioterapia na Ortopedia e na
Medicina do Esporte; Ortopedia e
Traumatologia: princípios e prática;
Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de
Medicina Física e Reabilitação de Krusen;
Fisioterapia: Avaliação e Tratamento;
Fisioterapia em pediatria; Paralisia
Cerebral- Aspectos práticos; Fisioterapia
Neurológica.
CARGO:FONOAUDIÓLOGO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Audição: - Anatomia e fisiologia da
audição; - Desenvolvimento normal da
audição e da linguagem; - Avaliação
auditiva no adulto e na criança; - Inspeção
do meato acústico externo, audiometria,
imitância acústica (fundamentos, técnicas,
interpretação de resultados, patologias,
conduta e discussão de casos); - Triagem
auditiva em escolares; - Avaliação eletro
fisiológica- EOA, BERA; - Processamento
auditivo central; - Aparelhos auditivos:
Princípios gerais na indicação, seleção e
adaptação de aparelhos auditivos. Voz: Anatomia e fisiologia dos órgãos
envolvidos na fonação; - Desenvolvimento
da fonação; - Avaliação perceptual e
acústica da voz; - Atuação fonoaudiológica
nas disfonias funcionais; - Atuação
fonoaudiológica nas disfonias presentes
na infância e terceira idade; - Atuação
fonoaudiológica nas disfonias
neurológicas; - Atuação fonoaudiológica
nas seqüelas de cirurgia de cabeça e
pescoço. Linguagem: - Desenvolvimento
da linguagem oral na criança; Desenvolvimento da linguagem escrita; Percepção auditiva e de fala.
Fundamentos da lingüística; - Atuação
fonoaudiológica nos distúrbios de
linguagem escrita; - Atuação
fonoaudiológica nos distúrbios de fala e
linguagem relacionados ao crescimento e
desenvolvimento; - Atuação
fonoaudiológica nos distúrbios de fala e
linguagem relacionados ás lesões
cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento
maxilofacial; - Amadurecimento das
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funções orofaciais; - Sistema
estomatognático; - Aleitamento materno
no desenvolvimento da motricidade oral; Acompanhamento fonoaudiológico em
pacientes portadores de fissura lábio
palatal; - Disfagia- avaliação e tratamento.
CARGO: INSTRUTOR DE LIBRAS
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos específicos da Libras;
Legislação específica da Libras Legislação de Libras. LEI Nº. 10.436 de 24
de abril de 2002. DECRETO Nº. 5.626, DE
22/12/2005; Abordagem educacional e
cultural do surdo no mundo; A Educação
do Indivíduo Surdo no Brasil; Ética
profissional do tradutor / intérprete da
Libras; Compreensão da Língua Brasileira
de Sinais – Libras.
CARGO: MECÂNICO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Comportamento no ambiente de trabalho.
Organização do local de trabalho. Noções
básicas de mecânica de veículos e
máquinas pesadas. Funcionamento dos
principais componentes de um motor à
combustão. Montagem e desmontagem
das principais peças que compõem um
motor à combustão. Parte elétrica de
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veículos pesados. Sistema de suspensão
e frenagem de veículos pesados.
Conhecimentos sobre atividades
específicas de acordo com a descrição do
cargo
CARGO: MÉDICO GENERALISTA DE
PRONTO ATENDIMENTO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas
de biossegurança. Atenção à saúde da
criança, do adulto da mulher e do idoso.
Atenção à vacinação e aos problemas
relativos às doenças ocupacionais.
Procedimentos cirúrgicos de pequeno
porte. Elaboração em equipe do perfil
epidemiológico e das estratégias de ação
para a promoção, prevenção e
recuperação da saúde. Planejamento e
programação em saúde. Implementação
do sistema de referência e contrareferência. Doenças de notificação
compulsória obrigatória. Doenças
Infecciosas. Doença Sexualmente
Transmissível. Doenças do aparelho
digestivo. Reumatologia. Aparelho
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema
hemolinfopoético. Aparelho urinário.
Metabolismo e endocrinologia. Doenças
infectoparasitárias. Dermatologia na
Atenção Básica. Atendimento às
urgências de média e baixa complexidade.
Política de saúde mental – Reforma
Psiquiátrica.
CARGO: MÉDICO GENERALISTA DO
PSF
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
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Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas
de biossegurança. Atenção à saúde da
criança, do adulto da mulher e do idoso.
Atenção à vacinação e aos problemas
relativos às doenças ocupacionais.
Procedimentos cirúrgicos de pequeno
porte. Elaboração em equipe do perfil
epidemiológico e das estratégias de ação
para a promoção, prevenção e
recuperação da saúde. Planejamento e
programação em saúde. Implementação
do sistema de referência e contrareferência. Doenças de notificação
compulsória obrigatória. Doenças
Infecciosas. Doença Sexualmente
Transmissível. Doenças do aparelho
digestivo. Reumatologia. Aparelho
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema
hemolinfopoético. Aparelho urinário.
Metabolismo e endocrinologia. Doenças
infectoparasitárias. Dermatologia na
Atenção Básica. Atendimento às
urgências de média e baixa complexidade.
Política de saúde mental – Reforma
Psiquiátrica.
CARGO: MOTORISTA DE
AMBULÂNCIA
PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos inerentes ao
Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções,
Deliberações, Portarias e demais Leis
expedidas pelos órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito; Direção
defensiva; Noções gerais de circulação e
conduta; Noções de mecânica de autos;
Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS
LEVES
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PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos inerentes ao
Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções,
Deliberações, Portarias e demais Leis
expedidas pelos órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito; Direção
defensiva; Noções gerais de circulação e
conduta; Noções de mecânica de autos;
Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS
PESADOS
PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos inerentes ao
Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções,
Deliberações, Portarias e demais Leis
expedidas pelos órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito; Direção
defensiva; Noções gerais de circulação e
conduta; Noções de mecânica de autos;
Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.
CARGO: NUTRICIONISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
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fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Administração de serviços de
alimentação: planejamento, organização,
execução de cardápio e procedimentos
desde compras, recepção, estocagem e
distribuição de gêneros, saneamento e
segurança na produção de alimentos,
aspectos físicos, métodos de
conservação, técnica de higienização da
área física, equipamentos e utensílios;
Técnica Dietética: conceito, classificação
e composição química; Características
organolipticas, seleção, conservação,
Pré-preparo, preparo e distribuição dos
alimentos; Higiene dos alimentos,
parâmetros e critérios para o controle
higiênico-sanitário; Nutrição Normal:
conceito de alimentação e nutrição, critério
e avaliação de dietas normais e especiais;
Leis da alimentação. Nutrientes: definição,
propriedades, biodisponibilidade, função,
digestão, absorção, metabolismo, fontes
alimentares e interação; Nutrição
materno-infantil; crescimento e
desenvolvimento em toda faixa etária;
Gestação e lactação, nutrição do lactente
e da criança de baixo peso. Desnutrição na
infância; Organização, planejamento e
gerenciamento do Lactário e Banco de
Leite Humano. Nutrição em Saúde
Pública: noção de epidemologia das
doenças nutricionais, infecciosas, má
nutrição protéico-calórica, anemias e
carências nutricionais; Vigilância
nutricional. Atividades de nutrição em
programas integrados de saúde pública.
Avaliação nutricional; Epidemologia da
desnutrição protéico-calórica. Avaliação
dos estados nutricionais nas diferentes
faixas etárias; Dietoterapia: princípios
básicos e cuidados nutricionais nas
enfermidades e na 3ª idade e atividades do
nutricionista na EMTN; Modificação da
dieta normal e padronização hospitalar;
Nutrição enteral: indicação, técnica de
administração, preparo e distribuição;
Seleção e classificação das fórmulas
enterais e infantis; Ética profissional.
Legislação do Sistema Único de Saúde
–SUS; Organização dos serviços de
saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde
- princípios e diretrizes, controle social;
Indicadores de saúde; Sistema de
notificação e de vigilância epidemiológica
e sanitária; Endemias/epidemias: situação
atual, medidas e controle de tratamento;
Planejamento e programação local de
saúde; Distritos sanitários e enfoque
estratégico; Conhecimentos Gerais sobre
o Programa Nacional de Alimentação
Escolar.
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CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade
Fiscal; Lei Orgânica do Município
Guarapuava-Pr; Noções básicas de
portaria, decreto, ofício, arquivo; edital,
comunicação interna, protocolo, arquivos,
elaborar e digitar cartas, atas, circulares,
tabelas, gráficos, memorandos;
Constituição Federal; Noções básicas de
atendimento ao público; Boas maneiras,
comportamento no trabalho e relações
humanas; Noções básicas de informática.
CARGO: OPERADOR DE
COMPUTADOR
PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema operacional Windows 98, ME,
2000/XP, Vista e Seven. Conhecimento
sobre o pacote Microsoft Office 2003 e
2007(Word, Excel, PowerPoint e Access).
Open Office, Broffice, Hardwarecomponentes de microcomputadores.
Dispositivos de armazenamento de dados.
Gerenciamento de memória principal e
cachê. Tipos de memória. Dispositivos de
entrada e saída. Placa mãe interfaces
paralela, serial, USB, IDE. Configuração
de microcomputadores.
Microprocessadores. Barramentos.
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Onboard. Plug-and-play. Operação de
computadores. Impressoras Deskjet/laser,
scanners, CD-ROM, DVD, e Modens.
Proteção: princípios básicos, alimentação
AC/DC, aterramento, proteção de
equipamentos e de sistemas de
informática. Software-básico, aplicativos e
utilitários. Apoio na instalação e na
atualização de softwares antivírus. Redes
de computadores e Internet. Conceitos.
Terminologia. Objetivos. Redes: LAN,
MAN e WAN. Modelo OSI / ISO. Meios de
transmissão: par trançado, fibra óptica e
link de rádio. Cabeamento estruturado.
Topologias. Métodos de acesso.
Tecnologias ethernet, fast ethernet, FDDI,
gigabit Ethernet, ATM e Wireless.
Equipamentos para interconexão de
redes. Fundamentos da arquitetura
TCP/IP. Redes públicas. Internet e
intranet. Equipamentos: hubs, switches e
roteadores. Noções sobre instalação e
operação de redes de computadores.
Browser: Internet Explorer e Firefox.
Direitos de propriedades de Softwares-Lei
de software. Assuntos relacionados à sua
área de atuação e ética no trabalho.
Backup de Dados, Tipos de Backup,
Compartilhamento de arquivos.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos inerentes ao
Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções,
Deliberações, Portarias e demais Leis
expedidas pelos órgãos componentes do
Sistema Nacional de Trânsito; Operar
veículos motorizados especiais, tais
como: guindastes, máquinas de limpeza
de rede de esgoto, retroescavadeira, carro
plataforma, motoniveladora, pácarregadeira, trator de esteira e outras
máquinas rodoviárias e executar outras
atividades correlatas.
CARGO: PSICÓLOGO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
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MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Parâmetros para o funcionamento do
SUS; A psicologia como ciência.
Diferentes escolas, diferentes campos de
atuação e tendências teóricas; Métodos e
técnicas de Avaliação Psicológicas;
Psicopatologia e o método clínico. Modos
de funcionamento normal e patológico do
psiquismo humano; A ética, sua relação
com a cultura e sua influência na
constituição do psiquismo; Psicologia
Social e os Fenômenos de Grupo: a
comunicação, as atitudes, o processo de
socialização, os grupos sociais e seus
papéis; Psicologia Institucional e seus
métodos de trabalho; Psicologia na
reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde
pública; Teorias e técnicas psicoterápicas;
Processo Psicodiagnóstico; Terapia na
Saúde mental; Psicologia do
Desenvolvimento; Psicologia da
Aprendizagem; Psicologia Familiar Criança e Adolescente; Tratamento
Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS;
Psicologia Institucional e processo grupal;
Código de Ética profissional do Psicólogo.
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS NOAS-SUS de 2002.
CARGO: PEDREIRO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Equipamentos e materiais utilizados na
atividade; Execução de trabalhos de
alvenaria e concretos; Diferentes
processos de execução; Noções básicas
de higiene: pessoal, ambiental, de
utensílios e equipamentos; Noções de
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segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção;
normas de segurança, conceito de
proteção e equipamentos de proteção;
Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço
de pedreiro.
CARGO: PROCURADOR
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
I. DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos
direitos e garantias fundamentais. Dos
Municípios. Da Administração Pública.
Dos Servidores Públicos. Da fiscalização
contábil, financeira e orçamentária. Da
tributação e do orçamento. Das limitações
do poder de tributar. Dos impostos da
União. Dos Impostos dos Estados e do
Distrito Federal. Dos impostos dos
Municípios. Das finanças públicas. Da
ordem econômica e financeira. Dos
princípios gerais da atividade econômica.
Lei de Responsabilidade Fiscal. II
DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e
formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade,
atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei.
Prescrição: conceito, prazo, suspensão,
interrupção e decadência. Obrigações:
obrigação de dar, de fazer e não fazer;
obrigações alternativas, divisíveis,
indivisíveis, solidárias; clausula penal.
Extinção das obrigações de pagamento –
Objeto e prova, lugar e tempo de
pagamento; mora; compensação,
novação, transação; direito de retenção.
Responsabilidade civil. Direitos reais.
Contratos em geral: Empréstimo;
comodato; mutuo; prestação de serviço;
empreitada; mandato; fiança; extinção. III
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação,
pretensão, condição da ação,
classificação. Processo e procedimento;
formação, extinção e suspensão do
processo; pressupostos processuais.
Prazos: classificação, princípios,
contagem, preclusão, prescrição. Sujeitos
da relação processual: partes,
litisconsórcio e capacidade de ser parte de
estar em juízo. Pedido: petição inicial –
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requisitos e vícios; pedido determinado,
genérico e alternativo; cumulação de
pedidos; interpretação e alteração do
pedido. Resposta do réu; contestação,
exceção e objeção; exceções
processuais: incompetência,
reconvenção; revelia; ação civil pública.
Sentença e coisa julgada. IV DIREITO
TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional.
Competência tributaria. Impostos. Taxas.
Contribuição de melhoria. Obrigação
tributária. Crédito tributário. Administração
tributaria. V DIREITO ADMINISTRATIVO.
Administração Pública. Atos
administrativos. Licitação. Contratos
administrativos. Serviços públicos e
administração indireta/Entidades
Paraestaduais. Domínio Público (Bens
Públicos). Responsabilidade Civil da
administração. Controle da administração
pública. Improbidade administrativa.
Processo administrativo e sindicância.
Tomada de contas especial. VI DIREITO
DO TRABALHO E DIREITO
PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos
da relação de emprego. Trabalhador
autônomo, avulso eventual e temporário.
O empregador; sucessão de
empregadores. O contrato de trabalho.
Vícios e defeitos. Espécie do contrato de
trabalho. Remuneração. Duração do
trabalho: jornada, repouso, férias.
Suspensão e interrupção do contrato de
trabalho. Terminação do contrato de
trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de
garantia do tempo de serviço. Sentença.
Recursos no processo do trabalho. Lei
8.666/93 e alterações posteriores; Lei
complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de
06 de Abril de 2005.
CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Te n d ê n c i a s p e d a g ó g i c a s e s u a s
manifestações na Prática educativa;
Escola: um espaço em transformação:
Escola tradicional e escola
contemporânea – caracterização; Inter-
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relações dos elementos transformadores
da escola: sociedade, cultura,
conhecimento, ensino-aprendizagem,
professor-educador-aluno; organização
da prática educativa: Planejamento
escolar – importância, etapas do
planejamento: diagnóstico, objetivos,
seleção de conteúdos, procedimentos,
recursos e avaliação pedagógica. Lei
9394/96. Lei nº 10.639/2003. Lei nº
8.069/90. Diferenças individuais: fatores
determinantes e capacidades mentais.
Desenvolvimento da inteligência. Estágios
do desenvolvimento da criança. O
processo de socialização. A teoria de
Piaget sobre a linguagem e o pensamento
da criança. O desenvolvimento dos
conceitos científicos na infância.
Pensamento e palavra. Princípios e
fundamentos dos referenciais
curriculares. Noções básicas do cargo de
professor de educação infantil.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSCIA DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Fundamentos da Educação Física;
Concepções da Educação Física;
Objetivos da Educação Física; Aspectos
técnicos, políticos e pedagógicos da
educação física escolar; Esportes (regras
oficias); Desenvolvimento Humano –
aprendizagem motora; Recreação
Escolar; Anatomia/fisiologia do exercício;
Q u a l i d a d e d e Vi d a ; P a r â m e t r o s
curriculares nacionais.
CARGO: SECRETÁRIO ESCOLAR
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
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pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Eventos Escolares Objeto de Registro:
Matrícula, Transferência, Aproveitamento
de Estudos, Verificação do Rendimento;
Conhecimentos sobre a lei n° 9.394/96;
Relações Humanas; Ética no trabalho;
Noções básicas de informática; Noções
específicas de acordo com as atribuições
do cargo.
CARGO: SERVENTE DE OBRAS
PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Equipamentos e materiais utilizados na
atividade; Execução de trabalhos de
alvenaria e concretos; Diferentes
processos de execução; Noções básicas
de higiene: pessoal, ambiental, de
utensílios e equipamentos; Noções de
segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção;
normas de segurança, conceito de
proteção e equipamentos de proteção;
Desenvolvimento de atividades
relacionadas com a execução do serviço
de auxiliar de pedreiro.
CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA
PORTUGUÊS
Ortografia (escrita correta das palavras).
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação
Gráfica. Flexão do substantivo (gênero –
masculino e feminino; Número – singular e
plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Sistema legal de
unidades de medidas brasileira. Perímetro
e área das principais figuras geométricas
planas. Regra de três simples.
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Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Atividades específicas teóricas inerentes
ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento
no ambiente de trabalho; Organização do
local de trabalho; Materiais utilizados na
limpeza em geral; Controle de Estoque de
Material de Limpeza; Relatório de pedidos
de materiais de consumo, limpeza;
Higiene Pessoal, ambiental e de materiais
de consumo; Noções básicas de limpeza
de prédios públicos.
CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Legislação: Lei nº 9394/96 e Lei nº
8069/90. Evolução histórica da
Supervisão Educacional. A Supervisão e
as questões contemporâneas:
transformações tecnológicas e
organizacionais no mundo do trabalho. A
emergência do novo perfil profissional
frente a essas mudanças. As linhas de
Supervisão e as teorias pedagógicas.
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
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três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos Específicos: Solo:
constituição, principais propriedades
físicas e químicas, importância da matéria
orgânica, água e solo. Fertilidade e
adubação: elementos essenciais às
plantas, sintomas de deficiência e excesso
dos principais nutrientes nas plantas,
corretivos fertilizantes (finalidade,
emprego, identificação dos principais
tipos, cálculos de misturas). Conservação
do solo: erosão (efeitos nocivos e
controle), demarcação de curvas de nível.
Irrigação e drenagem: identificação dos
principais tipos de irrigação e empregos,
importância e emprego da drenagem.
Sementes: qualidade de uma boa
semente, cuidados com o
armazenamento, testes de germinação e
amostragem importantes para a
determinação da qualidade. Sementeiras
e viveiros: técnicas de construção de
canteiros, fumigação de leitos, produção
de mudas (semeadura, repicagem,
raleamento e transplantio), produção de
mudas em copinhos de papel e bolsas
plásticas, técnicas de propagação
vegetativa, enxertia (identificação de tipos
e usos). Pomares e hortas: instalação e
cuidados com uma horta e pomar,
classificação de pomares e hortas, poda
de plantas frutíferas. Paisagismo.
Identificação e controle das principais
ervas daninhas, principais tratos culturais
em plantas ornamentais. Fitotécnia:
identificação e uso dos principais
equipamentos e ferramentas destinados
aos cuidados com as plantas nas hortas,
pomares e paisagismo. Defensivos
agrícolas: identificação e noções sobre
grau de toxidade, técnicas de aplicação
(cuidados, época, intervalo e
equipamentos de aplicação e proteção.
Tecnologia da produção (noções gerais),
hortaliças e fruticultura. Zootecnia
especial (noções gerais sobre manejo),
apicultura, avicultura (galinhas e
codornas), suinocultura. Engenharia rural:
determinação de áreas e volumes. Cálculo
de área. Bovino de corte (cruzamento
industrial, vacinação, principais doenças e
controle, sistema de criação e raças);
Bovino de leite (cruzamento, vacinação,
vias de aplicação de vacina, sistema de
criação, doenças, inseminação artificial e
raças).
CARGO: TÉCNICO DE CONTROLE
INERNO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
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feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Noções básicas de informática. Atos
Administrativos. Processo Administrativo.
Lei Orgânica Municipal. Constituição
Federal. Noções básicas de contabilidade
pública. Lei de Licitações. Lei de
Responsabilidade Fiscal. Lei nº 4320/64.
Conhecimentos do SIM-AM. Regimento
Interno do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná. Noções básicas de Direito
Administrativo.
CARGO: TÉCNICO EDUCACIONAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
P e d a g o g i a d o c o n f l i t o . Te m a s
transversais. Ensino e aprendizagem de
q u e s t õ e s s o c i a i s . Te n d ê n c i a s
Pedagógicas. Gestão democrática.
Autonomia. Pedagogia da inclusão.
Conhecimento sobre ciclos de formação.
O Estatuto da Criança e do Adolescente.
Temas emergentes. Planejamento
Participativo. Plano. Sistema Único da
Assistência Social; Estatuto da Criança e
do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei
Orgânica da Assistência Social (Lei nº.
8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a
Política Nacional do Idoso; Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988.
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Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS NOAS-SUS de 2002.
CARGO: TÉCNICO ENFERMAGEM
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Curativos – Potencial de contaminação,
Técnicas de curativos; Princípios da
administração de medicamentos:
terapêutica medicamentosa, noções de
farma coterapia; Condutas do Técnico de
Enfermagem na Saúde Mental
–intervenções, sinais e sintomas;
Doenças Sexualmente Transmissíveis –
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites,
Condiloma Acuminado, Linfogranuloma
venéreo, Cancro mole – Prevenção;
Imunização – Vacinas, acondicionamento,
Cadeia de frio (conservação), dosagens,
aplicação, Calendário de vacinação);
Conselho Regional de Enfermagem
(Coren) - Código de Ética de Enfermagem
– Lei nº. 7498 do exercício Profissional;
Esterilização de Material; Saneamento
Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo;
Saúde da Mulher – Planejamento familiar,
gestação(pré- natal), parto e puerpério,
prevenção do câncer de colo e mamas;
Enfermagem Materno-Infantil: Assistência
de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e
Puerpério e nas Emergências Obstétricas
E Assistência de Enfermagem em
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De
Ética; Regulamentação do Exercício
Profissional e Relações Humanas;
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma
Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS NOAS-SUS de 2002, Programa de
Controle de Infecção Hospitalar.
Procedimentos técnicos: verificação de
sinais vitais, peso e mensuração,
administração de medicamentos por via
oral, intramuscular e endovenosa, coleta
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de material para exames: sangue, fezes,
urina e escarro, curativos; Imunizações:
tipo, doses e via de administração;
Medidas de prevenção e controle de
infecções; primeiros socorros; atuação de
Técnico de Enfermagem nas Urgências e
Emergências; Traumatismos, fraturas;
Queimaduras; Hemorragias; Coma
diabético; Reanimação cardio-pulmonar.
Noções básicas de Vigilância
Epidemiológica. Declaração Universal dos
Direitos Humanos, Funcionamento e
Assistência Hospitalar. O paciente
cirúrgico: cuidados pré, trans e pós
operatórios.
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Identificação e uso de equipamentos:
Centrífugas, estufas, espectrofotômetro,
microscópio, banho-maria, autoclave e
sistemas automatizados. Identificação e
utilização de vidrarias: Limpeza e preparo
de materiais de laboratório.
Biossegurança: Equipamentos de
proteção e de uso individual e coletivo e
suas utilizações, Descontaminação e
descarte de materiais. Coleta e
manipulação de amostras biológicas para
exames laboratoriais: Preparo do
paciente, Coleta de sangue, Obtenção de
amostras: sangue total, soro, plasma urina
fezes e líquidos biológicos, transporte,
acondicionamento e conservação de
amostras. Anticoagulantes: tipos e função.
Exames hematológicos. Exames
bioquímicos. Exames imunológicos.
Exames parasitológicos. Exames
microbiológicos. Noções gerais de
histologia.
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
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feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Princípios e Diretrizes da profissão; Ética
profissional e responsabilidade;
Conhecimentos básicos de anatomia e
fisiologia - ossos do crânio, face, coluna,
tórax, membros superiores e inferiores,
órgãos do tórax e abdômen;
Conhecimentos básicos de equipamentos
radiológicos e seu funcionamento produção de Raio X, estrutura básica da
aparelhagem fixa e portátil, câmara
escura; Exames contrastados;
Conhecimentos de técnicas de utilização
do Raio X; Conhecimentos de técnicas de
revelação e fixação e de elementos dos
componentes químicos do revelador e
fixador; Legislação concernente ao
operador de Raio X; Riscos e precauções equipamentos de proteção individual e
coletiva; Sistema Único de Saúde: Lei nº
8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de
28/12/90, Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de
1996, Norma Operacional da Assistência à
Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002,
Programa de Controle de Infecção
Hospitalar.
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
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Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
A segurança e a saúde no trabalho nos
diplomas legais vigentes no país.
Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988. Consolidação das Leis do
T r a b a l h o – C LT. N o r m a s
Regulamentadoras, aprovadas pela
Portaria Mtb nº 3.214, de 08 de junho
de1978 e alterações. Responsabilidade
civil e criminal em matéria de segurança e
saúde no trabalho. Antecipação,
reconhecimento, avaliação e controle dos
riscos ambientais. Acidente do Trabalho:
conceito, causas, custos, registro,análise
e prevenção dos acidentes do trabalho –
Lei nº 8.213/91. Ergonomia e Prevenção e
Combate a Incêndios.
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Processos de Terapia Ocupacional:
avaliação, recursos terapêuticos, modelo
de situação, materiais e instrumentais;
Analise da atividade: abordagem
individual, abordagem grupal; Áreas de
atuação: saúde mental,
habilitação/reabilitação. A importância do
Terapeuta Ocupacional na equipe
interdisciplinar. Ocupação Terapêutica:
princípios e fundamentos. Evolução
histórica da ocupação como forma de
tratamento terapêutico ocupacional nas
áreas da neurologia, traumato-ortopedia e
reumatologia. Terapeuta Ocupacional na
área neuromusculo-esquelética; Terapia
ocupacional aplicada à deficiência mental;
Modelos de Terapia Ocupacional –
positivista, humanista, materialista;
Terapia Ocupacional aplicada à saúde
mental; Princípios básicos, fundamentos
teóricos para a pratica; Código de Ética
dos Profissionais.
CARGO: VETERINÁRIO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras).
Coerência e Coesão Textual. Significado
das palavras - Sinônimos, Antônimos,
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Parônimos, Homônimos. Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão
do substantivo (gênero – masculino e
feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto. - Emprego dos
pronomes. Regência nominal e verbal.
Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros,
fracionários e decimais. Conjuntos.
Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das
principais figuras geométricas. Regra de
três simples e composta. Porcentagem e
juros simples. Equação de 1º e 2º graus.
Sistema de equações. Relações métricas
e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava; História e Geografia do País,
Estado do Paraná e Município de
Guarapuava.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Anatomia, fisiologia e patologia dos
animais domésticos (pequenos, médios e
grandes) de interesse na produção de
alimentos; Defesa Animal: diagnóstico,
prevenção e controle; Doenças de
notificação obrigatória; Conhecimentos
básicos de epidemiologia, análise de risco,
bioestatística; Desenvolvimento de
programas sanitários; Clínica médicoveterinária; Inspeção industrial e sanitária
de produtos de origem animal: boas
práticas de fabricação e análise de perigos
e pontos críticos de controle; Métodos de
amostragem e análise; Produtos de
origem animal; Produtos de alimentação
animal; Fiscalização de produtos de uso
veterinário; Soros, vacinas e antígenos
(biológicos); Antimicrobianos,
antiparasitários e quimioterápicos;
Controle da produção de soros, vacinas e
antígenos para salmonelose,
microplosmose, newcastle, brucelose,
raiva, peste suína e febre aftosa; Ensaios
de segurança (inocuidade, esterilidade e
eficiência) para produtos injetáveis;
Análises microbiológicas em produtos de
origem animal e de alimentos para
animais; Análise físico-química de
produtos de origem animal e de alimentos
para animais; Análise centesimal;
Cromatografia líquida de alta eficiência
para análise de corantes e vitaminas em
leite; Absorção atômica; Noções básicas
de biossegurança; Higiene de alimentos zoonoses; Doenças transmitidas por
alimentos; Identidade e qualidade de
alimentos; Legislação federal – Defesa
Sanitária Animal; Inspeção de produtos de
origem animal; Alimentos para animais;
Produtos veterinários; Programas
sanitários básicos; Noções básicas de
Inseminação Artificial.
ANEXO II
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
CARGO: AGENTE DE COMBATE A
ENDEMIAS
Descrição Sumária:
Os agentes de combate às endemias têm
como atribuições o exercício de atividades
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de vigilância, prevenção e controle de
doenças e promoção da saúde,
desenvolvidas em conformidade com as
diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS.
Tarefas Típicas:
Executar as atividades vinculadas aos
programas de controle de zoonozes;
pesquisar e coletar vetores causadores de
infecções e infestações; vistoriar imóveis e
logradouros para a eliminação de vetores
causadores de infecções e infestações;
remover e/ou eliminar recipientes com
focos, ou de focos potenciais de vetores
causadores de infecções e infestações;
manusear e operar equipamentos próprios
para controle e/ou combate de vetores
causadores de infecções e infestações;
executar a guarda, alimentação, captura,
remoção, vacinação, coleta de sangue e
Estado do Paraná eutanásia de animais;
orientar os cidadãos quanto a prevenção e
tratamento de doenças transmitidas por
vetores; participar de reuniões,
capacitações técnicas e eventos de
mobilização social; zelar pela
conservação dos materiais e
equipamentos sob sua responsabilidade;
atender às normas de segurança e higiene
do trabalho e realizar outras tarefas afins;
participar de ações de desenvolvimento
das políticas de promoção da qualidade de
vida.
CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
Descrição Sumária:
Traduzir em linguagem de computador o
serviço desenvolvido pelo Analista de
Sistemas, desenvolver trabalhos de
montagens, depuração e teste de
programas; executar serviços de
manutenção nos programas existentes e
estabelecendo os diferentes processos
operacionais, para permitir o tratamento
automático dos dados;
Tarefas Típicas:
Efetuar os objetivos do programa,
analisando as especificações e instruções
recebidas para verificar a natureza e a
fonte dos dados de entrada que vão ser
tratados e esquematizar a forma e fluxo do
programa; Elaborar fluxogramas lógicos e
detalhados, estabelecendo a seqüência
dos trabalhos de preparação de dados a
tratar e as operações do computador e
levando em consideração as verificações
i n te r n a s e o u tr a s c o m p r o v a ç õ e s
necessárias, para atender as
necessidades estabelecidas; Converter os
fluxogramas em linguagem fonte,
utilizando formulários de codificação, para
possibilitar sua compilação; Efetuar a
transcrição do programa em uma forma
codificada, utilizando simbologia própria e
simplificando rotinas, para obter
instruções de processamento apropriadas
ao tipo de computador empregado;
Realizar testes empregando dados de
amostra do programa desenvolvido, para
testar a validade do mesmo e efetuar as
modificações necessárias; Efetuar
manutenção dos programas, baseando-se
nas instruções de execução, analisando e
identificando os pontos a serem
modificados, recodificando as instruções,
submetendo os programas á compilação

Ano XVII - Nº 721 - EXTRA
Efetuar a transcrição do programa em uma
forma codificada, utilizando simbologia
própria e simplificando rotinas, para obter
instruções de processamento apropriadas
ao tipo de computador empregado;
Realizar testes, empregando dados de
amostra do programa desenvolvido, para
testar a validade do mesmo e efetuar as
modificações necessárias; Efetuar
manutenção dos programas, baseando-se
nas instruções de execução, analisando e
identificando os pontos a serem
modificados, recodificando as instruções,
submetendo os programas á compilação,
testando e documentando-o, a fim de
possibilitar o aumento permanente da
eficiência das aplicações; Preparar
manuais, instrução de operação e
descrição dos serviços, listagem,
gabaritos de entrada e saída e outros
informes necessários sobre o programa,
redigindo e ordenando os assuntos e
documentos pertinentes, para instruir
operador e usuários e solucionar possíveis
dúvidas; Auxiliar na análise dos
programas, catalogando-os em pasta e/ou
arquivos e enviando á operação as
informações necessárias, a fim de atender
ás necessidades dos usuários; Manter
pastas de documentos de programas e
cópias de segurança, para fins de
documentação e segurança dos sistemas;
Operar o terminal de computador,
acionando os comandos pré definidos,
inserindo, compilando e executando
programas, a fim de possibilitar a
manutenção dos sistemas e arquivos e
obtenção de informações; Estudar novas
técnicas de programação, analisando as
existentes e pesquisando as atualizações
na área de processamento em outras
empresas e verificando a viabilidade de
inovações e possibilidade aplicação;
Executar outras tarefas compatíveis com o
cargo e/ou com as necessidades da
entidade.
CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Descrição Sumaria:
Prestar serviço de âmbito social,
identificando e analisando necessidades e
aplicando métodos e processos básicos
de serviço social. Coordenar e executar as
tarefas pertinentes á política de benefícios
dos servidores, bem como a coleta de
dados para sua reformulação e ampliação.
Tarefas Típicas:
O r g a n i z a r, d i f u n d i r, i m p l a n t a r e
acompanhar a política na área de bem
estar social estabelecendo diretrizes de
ação em conjunto com as estruturas
existentes no Município (participando de
equipe multi-profissional); Participar na
elaboração de planos, programas e
projetos ligados á área social; Propor,
cancelar, reduzir ou ampliar subvenções
através da análise e emissão de parecer
técnico; Emitir laudos e/ou pareceres
técnicos; Realizar estudos e pesquisas,
interpretar e compreender os fatos, tendo
em vista o conhecimento das
características de cada comunidade, para
que os programas e ações correspondam
ás reais necessidades da população;
Organizar e/ou participar de encontros
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treinamentos com agentes, técnicos,
entidades sociais e/ou grupos
comunitários, ara discutir o trabalho social
e para aperfeiçoamento técnico;
Cadastrar as entidades sociais existentes
no município; Contactar e conhecer suas
atividades buscando: Evitar duplicidade
de atuação Facilitar a utilização das
mesmas quando do encaminhamento da
clientela; conhecer a dinâmica do trabalho
desenvolvido; Conhecer as condições
existentes para execução dos trabalhos;
Priorizar as entidades a receber maior
atenção em vista de seus objetivos e
potencial a serem desenvolvidos; Manter
informados as entidades e o usuário sobre
os recursos existentes; Treiná-las
buscando aperfeiçoar os métodos
assistenciais adotados; Implantar e
implementar programas que atendam a
população com problemas especiais,
principalmente junto aqueles que sofrem
efeitos da marginalidade social ( menores
abandonados, migrantes, mulheres,
desempregados, idosos, alcoólatras,
mendigos, bóias-frias, Gestantes,
deficientes mentais e físicos, etc);
Implantar e operacionalizar programas
sociais da esfera estadual e Federal a
nível Municipal; Fazer com que a
assistência seja instrumento de promoção
da população atendida observando que a
unidade não assuma posturas
paternalistas; Organizar fichários de
usuários, número desentendimentos e tipo
de benefícios prestados a clientela;
Implantar programas que envolvam a
família num processo de participação e
discussão sobre as conseqüências da
d e s a g r e g a ç ã o f a m i l i a r, c r i a n d o
alternativas de prevenção; Prestar
atendimento á criança carente através de
ação preventiva, através da integração
dos serviços públicos e entidades
comunitárias; Buscar atender a
necessidade de creches para menores
procedentes de famílias de baixa renda;
Implantar programas de atendimento á
criança e ao adolescente órfãos e
abandonados, com a participação da
população no processo de atuação junto
aos mesmo; Prestar assistência ao idoso
carente, implantando programas de
valorização desta faixa etária, de sua
história de vida, buscando voltar a atenção
da comunidade a sua pessoa; Participar
da elaboração de planos de trabalho na
área da saúde preventiva; Prestar
assistência social ao educando e a família;
Orientar e acompanhar associações de
pais e mestres; Colaborar na aproximação
das áreas : aluno, escola, família e
comunidade; Realizar pesquisas e
levantamento de dados sobre as
condições habitacionais do Município,
visando estimular a implantação de
programas de habitação; Estabelecer
critérios com a população a população a
ser beneficiada pelos programas
habitacionais, para que haja reciprocidade
de participação na efetivação do
empreendimento; Promover estudos e
executar ação com o fim de intervir nos
processos de reassentamentos urbanos
da população de baixa renda e que
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tenham sido vítimas de calamidades ou
processos de desapropriações, que os
levaram a desajustes sociais; Criar
espaços para treinamento de mão-deobra na busca da economia e/ou melhoria
de renda; Criar programas de valorização
da cultura do povo através do
levantamento de uso de ervas medicinais,
da valorização do artesanato local;
Estimular a iniciação e organização de
grupos comunitários a nível de bairro,
distrito, (associações, conselhos, grupos
de vizinhanças, de jovens,
clubes,cooperativas) que favoreçam a
mobilização da população na resolução de
sues problemas; Orientar, coordenar e
supervisionar tecnicamente os programas
de trabalho desenvolvidos nos bairros e
vilas da sede do interior que tenham algum
vínculo com a Prefeitura Municipal,
zelando para que os mesmos se
desenvolvam de maneira integrada;
Colaborar com o grupo de Recursos
Humanos na área de treinamento e
admissão de pessoal, desenvolvendo
atividades que propiciem o
aperfeiçoamento dos funcionários e seu
bem estar; Executar outras tarefas
compatíveis com o cargo e/ou com as
necessidades da entidade.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária:
Executar serviços auxiliares de apoio
administrativo.
Tarefas Típicas:
Efetuar o controle de arquivos, recebendo
e classificando documentos, registrando e
arquivando, a fim de manter os
documentos em conservação e possibilitar
o manuseio e consulta quando necessário;
Datilografar correspondências,
demonstrativos, relatórios e certificados,
fichas, coletas de preço, mapas
estatísticos, boletins, etc, atendo-se aos
conteúdos a serem copiados e as regras
básicas de estética, a fim de possibilitar a
boa apresentação do trabalho; Realizar
conferência de lançamentos, listagens,
relatórios, notas fiscais, extratos
bancários, recibos, fitas e outros
documentos, verificando a correção de
dados, refazendo cálculos, apurando
saldos, confrontando com documentação
de origem; Pesquisar dados, consultando
fichas, relatórios, mapas, prestação de
contas, arquivos, e outras fontes, a fim de
subsidiar a elaboração de documentos,
demonstrativos e relatórios de controle;
Preparar e/ou traçar quadros
demonstrativos, tabelas e gráficos,
consultando documentos, efetuando
cálculos, registrando informações com
base em dados levantados; Redigir
correspondências de natureza simples,
demonstrando assuntos rotineiros;
Atender pessoal interno e externo,
verificando assunto, prestando
informações ou encaminhando aos
setores responsáveis Realizar controle de
gastos de combustível, telefonemas,
tiragem de fotocópias, saída de bem
patrimoniais e veículos, contas a pagar e
outros, conferindo e analisando dados,
efetuando levantamentos e registros
pertinentes; Protocolar despachos,
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documentos e volumes, efetuando
registros quanto a quantidade,
especificações, data, destino e outras
informações; Auxiliar na elaboração de
prestação de contas; Controlar material de
expediente, material de limpeza,
conservação e outros utilizados na área,
registrando quantidade, qualidade,
consumo dos mesmos, preparando
requisições, conferindo e entregando
quando solicitado; Operar máquinas
duplicadoras, preparando e zelando pelo
material e pelas máquinas; Executar outra
tarefa compatível com a função e/ou
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO
DENTÁRIO
Descrição Sumária:
Executar tarefas de recepção de
pacientes, instrumentação junto à cadeira
odontológica e conservação clínica.
Tarefas Típicas:
Marcar consultas e preencher fichas;
Preparar o paciente para atendimento;
Instrumentar o C.D. e T.H.D. junto à
cadeira odontológica; Manipular materiais
restauradores; Proceder à manutenção e
conservação da clínica odontológica;
Executar outras tarefas compatíveis com a
função, determinadas pela chefia
imediata.
CARGO: AUXILIAR OPERACIONAL
Descrição Sumária:
Executar trabalhos como: Auxiliar de
topógrafo nos levantamentos,
demarcações; nivelamentos, puxando a
trena, batendo piquetes e carregando a
estádia (mira) e demais instrumentos de
topografia. Organizar o cardápio semanal,
variando diariamente de prato servido,
preparando merendas para alunos da rede
municipal, tais como: sopas, polenta,
mingaus, arroz, macarrão, sobremesas e
outros constantes do programa municipal
de Merenda Escolar, fornecer lista de
ingredientes a chefia imediata para que
possam ser adquiridos; Pintar caminhões,
veículos leves e máquinas retirando
vidros, fechaduras, borrachas cromados e
outras peças montando-as novamente
após a execução da pintura. Pintar
letreiros em portas de carros de acordo
com o padrão da Prefeitura; faixas de pano
para eventos sociais ou esportivos do
Município, fazer placas de tamanhos
variados, montando a estrutura de
madeira e fixando-a na chapa de lata para
pintura; Plantar e tratar as espécies
cultivadas, fazer enxertos; colocar terra
nos canteiros; preparar as sementes;
semear as diversas espécies nos
canteiros; transferir as mudas dos
canteiros para as jacas; podar galhos e
raízes de mudas; manter corredores e
canteiros limpos; pulverizar canteiros
contra lagartas e doenças.
CARGO: AVALIADOR IMOBILIÁRIO
Descrição Sumária:
Efetuar a avaliação e atividades
relacionadas a avaliação de imóveis
conforme legislação tributária.
Tarefas Típicas:
Assistir e orientar unidades de execução
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no cumprimento da Legislação Tributária;
Supervisionar e orientar as atividades
desenvolvidas pelos avaliadores técnicos;
Efetuar cálculos e sistemas explicativos de
cálculos de avaliação; Elaborar e
acompanhar cronogramas e processos
pertinentes a avaliação de imóveis;
Prestar atendimento, orientação e
informação ao público; Estudar e propor
alterações na Legislação Tributária;
Realizar vistoria em imóveis urbanos ou
rurais quando houver necessidade de
efetuar avaliação; Executar laudos de
avaliação imobiliária; Emitir pareceres em
processos e consultas interpretando e
aplicando a Legislação Tributária quando
houver tal delegação; Dirigir veículos
leves.
CARGO: BIÓLOGO
Descrição Sumária:
Formular e elaborar estudo, projeto ou
pesquisa científica básica e aplicada, que
se relacionem à preservação, saneamento
e melhoramento do meio ambiente,
executando direta ou indiretamente as
atividades resultantes desses trabalhos.
Tarefas Típicas:
Planejar, coordenar, orientar, dirigir,
supervisionar e assessorar projetos;
Realizar perícias e emitir laudos técnicos e
pareceres; Elaborar relatórios técnicos e
trabalhos para publicação; Elaboração e
execução de projetos para manejo dos
recursos naturais e gestão ambiental;
Elaborar projetos na área de Educação
Ambiental; Apoiar atividades de manejo de
recursos naturais e preservação da flora e
fauna; Realizar diagnósticos da qualidade
e conservação ambiental; Executar outras
tarefas correlatas.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA
Descrição Sumária
Diagnosticar e tratar afecções da boca,
dentes e região maxilofacial, utilizando
processos clínicos ou cirúrgicos, para
promover e recuperar a saúde bucal e
geral.
Tarefas Típicas:
Realizar triagem, utilizando aparelhos ou
por via direta, identificando as afecções
quanto a extensão, valendo-se de
instrumentos especiais e/ou exames
radiológicos para estabelecer o plano de
tratamento da clientela; Restaurar cáries
dentárias, empregando instrumentos,
aparelhos e substâncias como:
amalgamo, resina de cimento para
restabelecer a forma e a função dos
dentes; Efetuar emoções parciais ou totais
de tecido pulpar, para conservar o dente;
Efetuar o tratamento dos tecidos
periopicais fazendo cirurgia ou curetagem
apical, para proteger a saúde bucal; Fazer
o tratamento biomecânico na luz dos
condutos radiculares instrumentos
especiais e medicamentos para eliminar
germes causadores do processo
infeccioso periapical; Infiltrar
medicamentos anticépticos, antiinflamatórios, antibióticos e detergentes
no interior dos condutos infectados,
utilizando instrumental próprio, para
eliminar o processo infeccioso; Executar o
vedamento dos radiculares servindo-se de
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material obturante, para a conservação do
dente correspondente; Aplicar flúor nos
dentes, servindo-se de técnicas
adequadas de fluoretação, para reduzir a
incidência de instalação de cáries;
Controlar a posição dos dentes de leite na
arcada dentária das crianças, orientando
os pais, quanto a necessidade de exames
clínicos periódicos, para possibilitar a
erupção correta dos dentes permanentes;
Tirar radiografias dentárias e da região
crânio facial, revelar e interpretar as
mesmas, empregando métodos rotineiros,
para diagnosticar afecções; Substituir ou
restaurar partes da coroa dentária
colocando incrustações ou coroas
protéticas, para completar e substituir o
órgão dentário, facilitar a mastigação e
restabelecer a estética; Analisar as
condições do aparelho mastigador
estudando a forma de implantação dos
dentes, estruturas periodentais,
maxilares, articulações
temporomandibluares, seus músculos e
ligamentos associados aos demais
anexos, para elaborar o plano de melhor
aproveitamento dos componentes
naturais e assegurar a boa estabilidade
dos aparelhos protéticos; Aplicar
anestesia troncular gengival ou tópica,
utilizando medicamentos anestésicos,
para dar conforto a clientela e facilitar o
tratamento; Extrair as raízes dos dentes
utilizando boticões, alavanca e outros
instrumentos especiais, para prevenir
infecções mais graves; Fazer limpeza
profilática dos dentes e gengivas,
extraindo tártaro, para eliminar a
instalação de focos infecciosos;
Desenvolver trabalhos educativos,
orientando os pacientes sobre a
importância da prevenção das doenças da
cavidade bucal; Registrar trabalhos
realizados e solicitados a outra
especialidade, na respectiva ficha clínica,
para fins de acompanhamento e
informações necessárias a continuidade
do tratamento; Preencher mapas
estatísticos, registro de produção diária, e
controle de aproveitamento das consultas
diárias, encaminhando as informações
necessárias a continuidade do tratamento;
Preencher mapas estatísticos, registro de
produção diária, e controle de
aproveitamento das consultas diárias,
encaminhando as informações e
certificando-se da exatidão dos dados
registrados; Receitar e fornecer atestados,
quando necessário; Executar outras
tarefas compatíveis com o cargo e/ou com
necessidades da entidade.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA –
ENDODONTIA
Descrição Sumaria
Prestar assistência odontológica
preventiva e curativa, dentro de sua
especialidade, no Centro de
Especialidades Odontológicas – CEO,
Centros Integrados de Atendimento,
Postos de Saúde, Escolas e Creches
Municipais, bem como planejar, realizar e
avaliar programas de saúde pública.
Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e
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ambiente organizacional. Diagnosticar e
tratar afecções da boca, dentes e região
maxilofacial, utilizando processos clínicos
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a
saúde bucal.
Tarefas Típicas
Os odontólogos devem ter conhecimento
em Anatomia interna e confecção das
cavidades de acesso coronário. Utilização
de instrumentos endodônticos manuais e
acionados a motor para a realização do
preparo químico-mecânico dos canais
radiculares. Utilização do ultra-som em
endodontia. Técnicas de condensação e
termoplastificação da guta-percha para
obturação dos canais radiculares.
Indicações, técnicas e materiais utilizados
no retratamento endodôntico.
Atendimentos emergenciais e de rotina
que envolve terapias conservadoras da
popa, tratamento endodôntico de dentes
com ou sem infecção no sistema de canais
radiculares, traumatismo dentário e
cirurgias perirradiculares. Quanto a
Cirurgia Perirradicular: Indicações e
contra-indicações da cirurgia
perirradicular. Etapas operatórias.
E x a m e s l a b o r a t o r i a i s . Te r a p i a
medicamentosa, pré e pós-operatória.
Planejamento cirúrgico. Controle da dor.
Preparo do campo operatório.
Modalidades cirúrgicas. Confecção dos
retropreparos apicais. Materiais retro
obturadores. Retratamento X cirurgia
perirradicular. Técnicas de sutura.
Avaliação do sucesso ou insucesso
cirúrgico. Executar atividades
odontológicas na área de endodontia,
realizar exames, tratamentos e perícias
odonto-legais, orientação sobre saúde
oral através de palestras educativas,
desenvolverem trabalhos e pesquisas e
análises clínicas odontológicas,
compreendendo, entre outras, as
seguintes atividades: fazer anamnese,
anotando o nome dos pacientes e os
serviços executados em livro de registro;
prestar assistência cirúrgica, clínica e
tratamento às anomalias e enfermidades
da cavidade oral e seus elementos,
realizando exames e utilizando técnicas
inerentes; realizar exames dos doentes e
bocas de pacientes para efeito de
diagnóstico; fazer obturação de diversos
tipos, extração e outros tratamentos, como
alveolotomias, suturas, incisão de
abscesso e avulsão de tártaros; efetuar
cirurgias, retirar pontos e administrar
curativos; prescrever medicamentos,
quando necessário; tirar e interpretar
radiografias; instruir pacientes sobre os
cuidados de higiene bucal, dar-lhes outras
indicações relativas à profilaxia e aos
cuidados pré e pós-operatórios;
confeccionar relatórios mensais das
atividades executadas; prestar assistência
ao superior hierárquico em assuntos de
ordem técnica e administrativa da unidade
odontológica; executar outras tarefas de
acordo com as atribuições próprias de sua
unidade e da natureza dos seu trabalho,
conforme determinação superior e de
acordo com o que dispõe a lei que
regulamenta a profissão.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA -
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PERIODONTIA
Descrição Sumaria
Prestar assistência odontológica
preventiva e curativa, dentro de sua
especialidade, no Centro de
Especialidades Odontológicas – CEO,
Centros Integrados de Atendimento,
Postos de Saúde, Escolas e Creches
Municipais, bem como planejar, realizar e
avaliar programas de saúde pública.
Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional. Diagnosticar e
tratar afecções da boca, dentes e região
maxilofacial, utilizando processos clínicos
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a
saúde bucal.
Tarefas Típicas
Os odontólogos devem ter conhecimento
em periodonto normal. Etiologia e
mecanismos etiopatogênicos das
doenças periodontais. Diagnóstico e
tratamento as doenças periodontais.
Terapia periodontal conservadora.
Tratamento das denças periodontais a
nível cirúrgico. A Periodontia na prática
odontológica direcionada para os
aspectos de promoção de saúde.
Integração dos conhecimentos da
Periodontia com áreas afins e relacionada
com a condição sistêmica. Executar
atividades odontológicas na área de
periodontia, realizar exames, tratamentos
e perícias odonto-legais, orientação sobre
saúde oral através de palestras
educativas, desenvolverem trabalhos e
pesquisas e análises clínicas
odontológicas, compreendendo, entre
outras, as seguintes atividades: fazer
anamnese, anotando o nome dos
pacientes e os serviços executados em
livro de registro; prestar assistência
cirúrgica, clínica e tratamento às
anomalias e enfermidades da cavidade
oral e seus elementos, realizando exames
e utilizando técnicas inerentes; realizar
exames dos doentes e bocas de pacientes
para efeito de diagnóstico; fazer obturação
de diversos tipos, extração e outros
tratamentos, como alveolotomias, suturas,
incisão de abscesso e avulsão de tártaros;
efetuar cirurgias, retirar pontos e
administrarem curativos; prescrever
medicamentos, quando necessário; tirar e
interpretar radiografias; instruir pacientes
sobre os cuidados de higiene bucal, darlhes outras indicações relativas à profilaxia
e aos cuidados pré e pós-operatórios;
confeccionar relatórios mensais das
atividades executadas; prestar assistência
ao superior hierárquico em assuntos de
ordem técnica e administrativa da unidade
odontológica; executar outras tarefas de
acordo com as atribuições próprias de sua
unidade e da natureza dos seus trabalhos,
conforme determinação superior e de
acordo com o que dispõe a lei que
regulamenta a profissão.
CARGO: CIRURGIÃO DENTISTA –
PROTESE DENTÁRIA
Descrição Sumaria
Prestar assistência odontológica
preventiva e curativa, dentro de sua
especialidade, no Centro de
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Especialidades Odontológicas – CEO,
Centros Integrados de Atendimento,
Postos de Saúde, Escolas e Creches
Municipais, bem como planejar, realizar e
avaliar programas de saúde pública.
Executar outras tarefas de mesma
natureza ou nível de complexidade,
associadas à sua especialidade e
ambiente organizacional. Diagnosticar e
tratar afecções da boca, dentes e região
maxilofacial, utilizando processos clínicos
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a
saúde bucal.
Tarefas Típicas
Os odontólogos devem desenvolver
atividades de reconstrução dos dentes
parcialmente destruídos ou a reposição de
dentes ausentes visando à manutenção as
funções do sistema estomatognático,
proporcionando ao paciente a função, a
saúde, o conforto e a estética. Fazer
diagnóstico, prognóstico, tratamento e
controle dos distúrbios crâniosmandibulares e de oclusão, através da
prótese fixa, da prótese removível parcial
ou total e da prótese sobre implantes;
realizar atividades de laboratório
necessárias à execução dos trabalhos
protéticos; procedimentos e técnicas de
confecção de próteses fixas, removíveis
parciais e totais como substituição das
perdas de substâncias dentárias e
paradentárias; manutenção e controle da
reabilitação; executar outras tarefas afins.
Confeccionar relatórios mensais das
atividades executadas; prestar assistência
ao superior hierárquico em assuntos de
ordem técnica e administrativa da unidade
odontológica; executar outras tarefas de
acordo com as atribuições próprias de sua
unidade e da natureza do seu trabalho,
conforme determinação superior e de
acordo com o que dispõe a lei que
regulamenta a profissão.
CARGO: CONTADOR
Descrição Sumária:
Organizar, coordenar e/ou executar os
trabalhos inerentes a contabilidade,
planejando e supervisionando, orientando
sua execução e participando dos mesmos,
de acordo com elementos necessários ao
controle da situação financeira,
econômica e patrimonial da entidade.
Tarefas Típicas:
Supervisionar o sistema contábil,
verificando de forma contínua as contas e
os registros em todas as áreas e
promovendo a conciliação de saldos entre
os controles contábeis, mantendo-os
atualizados, bem como certificar-se da
exatidão dos mesmos; Acompanhar os
trabalhos de contabilização de
documentos, planejando os sistemas de
registro, de operações e orientando os
serviços de classificação e
processamento, bem como a análise e
conciliação de contas, verificando a
consistência dos resultados: Acompanhar
a execução de planos de trabalho,
controlando prazos e prestando
orientação necessária, a fim de atingir
metas predeterminadas e atender as
exigências legais; Revisar contas e
balancetes, verificando e comparando
com dados com a documentação
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originária e analisando a classificação
contábil, a fim de promover conciliação de
saldos; Elaborar fluxo de caixa, verificando
receita e despesas previstas para
períodos determinados, analisando os
valores calculados e emitindo o parecer
complementar sobre a situação existente,
a fim de manter controle das
disponibilidades bancárias em função dos
compromissos financeiros da entidade;
Acompanhar na legislação fiscal e
tributária vigente, verificando a
aplicabilidade na área e transmitindo ao
pessoal de execução através de
instruções, a fim de possibilitar a
atualização de rotinas e procedimentos,
bem como o cumprimento da exigência
legal; Assessorar as diversas áreas da
entidade em assuntos referentes a normas
e legislação pertinentes ao setor,
orientando e esclarecendo dúvidas, a fim
de que os trabalhos sejam elaborados
dentro das disposições vigentes; Prestar
informações contábeis, fiscais e
auditoriais internas, pesquisando e
apresentando os documentos solicitados,
a fim de esclarecer assuntos pertinentes a
área; Assessorar a direção em questão
financeiras, contábeis e fiscais, a fim de
contribuir para correta elaboração de
políticas e instrumentos de ação;
Assessorar a direção em questões
financeiras, contábeis e fiscais, a fim de
contribuir para correta elaboração de
políticas e instrumentos de ação; Executar
outras tarefas compatíveis com o cargo
e/ou com as necessidades da entidade.
CARGO: DESENHISTA
Descrição Sumária:
Desenhar, a partir de croquis e esboços,
projetos arquitetônico, topográficos, de
pavimentação, de sistemas elétricos e
hidrosanitários, estruturais e urbanísticos.
Tarefas Típicas:
Montar e desenhar, a partir de croquis ou
esboços fornecidos pelos arquitetos ou
engenheiros, projetos arquitetônicos,
topográficos, de pavimentação, elétricos,
hidrosanitários, estruturais e urbanísticos;
Fazer mapeamentos diversos de obras,
sistema viário, redes de serviço e outros;
Desenhar formulários, cartazes, gráficos,
cronogramas, organogramas e letreiros,
seguindo solicitações específicas;
Levantar dados em campo sobre obras e
construções para elaboração de desenhos
e projetos; Manter organizado os arquivos
e projetos e a mapoteca do setor; Executar
outras tarefas compatíveis com a função,
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: EDUCADOR INFANTIL
Descrição Sumária:
Deve exercer suas funções junto aos
Centros Municipais de Educação Infantil
de Guarapuava, com a função de cuidar e
educar de forma integrada as crianças de
quatro meses a cinco anos de idade,
cumprindo as atribuições inerentes à sua
função.
Tarefas Típicas:
Planejar suas atividades como regente de
turma, visando bom desenvolvimento
funcional; manter atualizado o material de
registro de desempenho do educando,
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obedecendo a normas e prazos
estabelecidos; participar, acompanhar e
avaliar os Projetos desenvolvidos na
Unidade Educacional; participar
integralmente dos espaços coletivos da
Unidade Educacional: momentos de
avaliação e planejamento, trabalhos
docentes; elaborar, registrar, cumprir e
avaliar o seu Plano de Trabalho,
construído em momentos individuais e
coletivos com outros profissionais da
Unidade Educacional, garantindo a
coerência com a Proposta Pedagógica e o
Projeto Político Pedagógico da Unidade
Educacional; organizar e rever os
conteúdos, procedimentos
didático/metodológicos, bem como
materiais e avaliações de acordo com o
seu Plano de Trabalho; responsabilizar-se
pelo processo de ensino-aprendizagem
das crianças, analisando de forma
contínua e sistematicamente os
resultados obtidos e propondo atividades
que possibilitem avanços significativos
para o seu desenvolvimento; articular e
incentivar o diálogo e a cooperação entre
as crianças, suas famílias e a comunidade;
cumprir os dias letivos e as horas
estabelecidas na legislação vigente, e sua
jornada de trabalho com competência e
compromisso; atender e cumprir às
determinações do Centro Municipal de
Educação Infantil, quanto à observância
de horário e convocações; participar
efetivamente da elaboração,
implementação e avaliação do Projeto
Político-Pedagógico da Unidade
Educacional compatível com as Diretrizes
para a Educação Infantil, definidas pela
Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. Recepcionar e/ou entregar as
crianças aos responsáveis, observando
estritamente os procedimentos
preestabelecidos pela Unidade
Educacional; promover a adaptação das
crianças admitidas no Centro Municipal de
Educação; cuidar e educar as crianças
conforme a faixa etária requer, com
comprometimento, responsabilidade e
devotamento; realizar atividades
pedagógicas de conformidade com as
Diretrizes Municipais para a Educação
Infantil; manter-se atualizada quanto às
condições bio-psico-sociais da criança
sob sua responsabilidade; cuidar do
ambiente onde se desenvolvem as
atividades com as crianças, mantendo-o
organizado; orientar e acompanhar a
criança na sua higiene pessoal
(escovação de dentes, higiene do corpo e
das mãos, banhos e trocas de fraldas e
roupas, etc.), incentivando a aquisição de
hábitos saudáveis e autonomia; dar
medicamentos, quando indicados e
efetuar dieta das crianças conforme
prescrição médica; preparar e cuidar da
alimentação (mamadeiras, sucos e
papinhas) para bebês, com higiene;
responsabilizar-se por vigiar as crianças
sob seus cuidados na sala de aula e no
pátio do Centro Municipal de Educação;
manter limpos os brinquedos e materiais
utilizados pelas crianças; controlar as
faltas das crianças, comunicando-as à
direção; fazer uso do uniforme
determinado pela direção, usando sapatos
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baixos e fechados, cabelos presos, unhas
aparadas e sem esmaltes, etc.; usar luvas
quando recomendado;
participar de
reuniões, palestras, círculos de estudos e
cursos de aperfeiçoamento, ofertados
pela Mantenedora;
o b s e r v a r,
acompanhar e promover práticas
educativas, individual e coletivamente, de
forma que contribuam para o
desenvolvimento físico, psíquico, afetivo e
social da criança, considerando seus
limites, interesses e valores, a partir do
fortalecimento das relações de afeto e
respeito às diferenças; orientar e
acompanhar as crianças nas atividades
referentes à refeição, higiene pessoal e
organização do ambiente, incentivando a
aquisição de hábitos saudáveis e
autonomia; promover a segurança das
crianças sob sua responsabilidade,
intervindo em situações que ofereçam
riscos.
CARGO: ENFERMEIRO
Descrição Sumária:
Coordenar e supervisionar as ações de
saúde desenvolvidas na área de
enfermagem, participar da equipe de
saúde no planejamento, execução e
supervisão das ações da saúde, efetuar
pesquisas na área, assistir ao indivíduo, a
família e a comunidade.
Tarefas Típicas:
Coordenar as ações de saúde
desenvolvidas na área de enfermagem na
pré e pós consulta atendimento de
enfermagem, curativo, inscrição, visita
domiciliar, aplicação de vacinas, testes e
reuniões com a comunidade; Coordenar,
as ações de enfermagem no
internamento, diagnóstico, tratamento pré
e pós-operatório, cirurgia, socorros de
emergência, consulta médica visitas a
pacientes; Participar de equipes multi
profissional no estabelecimento de ações
de saúde a serem prestados ao indivíduo,
família e comunidade, na elaborarão de
diagnóstico de saúde da área, analisando
dados de morbilidade, mortalidade e
demais indicadores, verificando serviços e
a situação da saúde supervisão dos
serviços, capacitação e treinamento de
recursos humanos; Elaborar rotinas e
normas técnicas de enfermagem , em
consonância com as demais áreas;
Participar na previsão, provisão e controle
de material, opinando na sua aquisição;
Efetuar pesquisas relacionadas á área de
enfermagem visando contribuir para o
aprimoramento da prestação dos serviços
de saúde; Realizar supervisão e
treinamento do pessoal de enfermagem;
Prestar atendimento de enfermagem ao
indivíduo, a família e comunidade;
Executar outras tarefas correlatas com o
cargo, colaborando pelo
permanente
aprimoramento da prestação dos serviços
de saúde pública.
CARGO: ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Descrição Sumária:
Planejar e coordenar projetos de
integração agropecuária, realizando
experimentos com pasto. Silagem, feno,
adubação verde, preparo de solo e
controle biológico de pragas; emitir
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relatórios informativos aos órgãos de
pesquisa, efetuar a divulgação dos
projetos desenvolvidos.
Tarefas Típicas:
Projetar, executar e operacionalizar
serviços especializados relativos á
adubação, plantio e combate ás pragas,
colheita e beneficiamento de vegetais,
reflorestamento, criação de rebanhos,
mecanização agrícola, controle de erosão
e proteção ao meio ambiente, e
industrialização de produtos alimentícios
de origem vegetal e animal; Projetar e
supervisionar a construção de instalações
específicas para armazenamento e
beneficiamento de produtos agrícolas,
sistema de irrigação e drenagem para fins
agrícolas e construções rurais; Assessorar
e prestar assistência técnica aos
produtores rurais; Realizar estudos da
viabilidade econômica da exploração das
diferentes culturas; Promover e participar
de eventos educativos e informativos
ligados ao setor, Promover, estimular e
executar atividades relativas aos
programas da Secretaria Participar,
orientar e acompanhar discussão sobre as
políticas desenvolvidas no setor
agropecuário e abastecimento alimentar,
visando estabelecer prioridades e metas a
serem atingidas; Executar outras tarefas
compatíveis com a função, determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: ENGENHEIRO DE
ALIMENTOS
Descrição Sumária:
Desempenhar as atividades de
engenharia aplicadas à indústria de
Alimentos.
Tarefas Típicas:
Supervisionar a fabricação e implantar
sistemas de controle de qualidade;
Responde pelo sistema de produção e
indica os processos mais adequados para
a transformação de matérias primas; É de
sua responsabilidade a
acondicionamento, conservação e
estocagem do produto industrializado;
Decidir sobre a tecnologia e o processo
industrial, estudar a viabilidade, técnica e
econômica de um projeto, definir
equipamentos, instalações e recursos
para a sua implantação; Criação de novos
produtos ou aperfeiçoar os existentes,
através das pesquisas, testes e ensaios de
laboratórios; Definir e controlar o padrão
de qualidade do produto, além de fiscalizar
o desenvolvimento e o registro de novos
produtos; Organizar sistemas de
informação ao consumidor, orientar testes
para verificar a aceitação do produto,
lançar e manter o produto no mercado,
estudar a melhor embalagem, entre outras
ações; Coordenar e supervisionar projetos
da Incubadora Industrial de Alimentos;
Executar outras tarefas compatíveis com o
cargo e/ou com as necessidades da
Entidade.
C
A
R
G
O
:
FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO
Descrição Sumária:
Programar, orientar e supervisionar
atividades laboratoriais, de vigilância
sanitária e epidemiológica.
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Tarefas Típicas:
P r o g r a m a r, o r i e n t a r, e x e c u t a r,
supervisionar, responder tecnicamente
pelo desempenho das atividades
laboratoriais nas áreas de Análises
Clínicas, traumatológica, toxicológica, na
produção e realização de controle de
qualidade de insumos de caráter biológico,
físico, químico, e outros, elaborando
pareceres técnicos, laudos e atestados de
acordo com as normas; Organizar e
supervisionar o processo produtivo,
distribuindo tarefas á equipe auxilia,
orientando na coleta, acondicionamento e
envio para analise laboratorial; Realizar
pesquisas na área de atuação, visando
contribuir para o aprimoramento e
desenvolvimento da prestação dos
serviços de saúde; Participar da provisão,
previsão e controle de materiais e
equipamentos, opinando tecnicamente na
aquisição e prestando assessoria na
elaboração de projetos de construção e
montagem de áreas específicas,
operacionalização de processos;
Assessorar e responder tecnicamente
pelo armazenamento e distribuição de
produtos farmacêuticos de qualquer
n a t u r e z a ; P r o g r a m a r, o r i e n t a r e
supervisionar as atividades referentes á
vigilância sanitária, aplicando a legislação
vigente. Participar de equipe multiprofissional no planejamento, elaboração
e controle de programa de saúde pública;
Realizar supervisão, capacitação e
treinamento de recursos humanos,
necessários á área de atuação, visando o
desenvolvimento e aperfeiçoando os
serviços de saúde pública.
CARGO: FISCAL GERAL
Descrição Sumária:
Fiscalizar o cumprimento da legislação
vigente referente a Tributo, Posturas e
concessões, transporte de passageiros
em táxi e transporte coletivo.
Tarefas Típicas:
Fiscalizar através de procedimentos
físico-contábeis os contribuintes de
Tributos municipais, como ISS e IVPC;
Orientar os contribuintes sobre o correto
procedimento referente ao recolhimento
dos respectivos tributos; Cumprir e fazer
cumprir os dispositivos legais do Código
Tributário Municipal conforme Lei
122/1989; Cumprir e fazer cumprir os
dispositivos legais do Código de Tributário
Municipal conforme Lei 123/1989;
Fiscalizar os estabelecimentos
comerciais, industriais e de prestação de
serviços; Efetuar vistoriais necessárias ao
fornecimentos de alvarás, certidões e
demais atos e transporte coletivo;
Executar outras tarefas compatíveis com a
função, determinada pela chefia imediata.
CARGO: FISCAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
Descrição Sumária:
Exercer o poder de polícia administrativa,
função do Estado e específico da
Vigilância Sanitária nas áreas de
Vigilância à Saúde e Meio Ambiente,
Saúde e Trabalhador, Serviços e de
Produtos, privilegiando a ação orientadora
e educativa para com a população quanto
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aos seus direitos e deveres em relação à
saúde.
Tarefas Típicas:
Exercer atividades de planejamento,
coordenação e execução das ações de
vigilância sanitária e ambiental; Controle
das zoonoses e fatores de poluição do ar,
água e solo; Analisar vistorias realizadas;
Inspecionar e reinspecionar produtos
destinados ao uso e consumo do público
no comercio em geral; Fiscalizar
mercados, feiras, casas comerciais e
industriais que lidam com produtos de
interesse à saúde pública, matadouros e
abatedouros; Emitir laudos e pareceres
sobre assuntos de sua especialidade;
Fornecer dados estatísticos quando aos
fatores de poluição do ar, água, solo e
depredação de recursos naturais;
Fiscalizar a ação poluidora de
empreendimentos industriais, fabris e
congêneres; Fiscalizar a produção e
comercialização de produtos químicos
prejudiciais ao meio ambiente; Fiscalizar
fontes de poluição sonora; Fiscalizar a
qualidade das águas de recreação e de
uso coletivo; Fiscalizar empresas
prestadoras de serviços de desratização,
desinfecção e eliminação de outros
vetores biológicos; Exercer o controle, a
fiscalização e o monitoramento de ações
executadas no meio ambiente e em
serviços direta ou indiretamente
relacionadas à Saúde, intervindo com o
intuito de eliminar, diminuir ou prevenir
riscos à Saúde.
CARGO: FISCAL DE TRIBUTÁRIO
Descrição Sumária:
Fiscalizar o cumprimento da legislação
municipal concernente à questão
tributária.
Tarefas Típicas:
Assistir e orientar unidades de execução
no cumprimento da legislação tributária;
Supervisionar e orientar as atividades
desenvolvidas pelos Fiscais Técnicos;
Efetuar cálculos e sistemas explicativos de
cálculos de tributos; Elaborar e
acompanhar cronogramas de fiscalização,
lançamentos e arrecadação de tributos;
Aditar documentos fiscais e contábeis e
realizar comparações visando o adequado
enquadramento fiscal do contribuinte;
Prestar atendimento, orientações e
informações ao público; Estudar e propor
alterações na legislação tributária;
Desenvolver técnicas de aperfeiçoamento
da sistemática de fiscalização,
consciência e conhecimento comunitário
no que tange a tributação; Desenvolver
estudos, objetivando o acompanhamento,
controle e avaliação da receita; Emitir
pareceres em processos e consultas
interpretando e aplicando a Legislação
Tributária quando houver tal delegação;
Dirigir veículos leves; Executar outras
tarefas compatíveis com a função,
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Descrição Sumária:
Programar e executar a prestação do
serviço de fisioterapia, acompanhar o
desenvolvimento físico de pacientes;
executar a reabilitação física e psíquica
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dos pacientes.
Tarefas Típicas:
Programar e executar a prestação do
serviço de fisioterapia, efetuando estudo
do caso, indicando e utilizando recursos
fisioterapêuticos adequados para
reabilitação de pacientes; Avaliar e
acompanhar o desenvolvimento físico dos
pacientes, realizando exames de prova de
função física, discutindo com o corpo
clínico casos específicos, promovendo o
tratamento fisioterápico e analisando
periodicamente os resultados, para
verificar o processo individual dos
pacientes; Exercitar a reabilitação física e
psíquica de pacientes, orientando nas
execuções dos exercícios adequados ao
tratamento, utilizando equipamentos e
instrumentos fisioterápicos adequados;
Participar de equipe multi-profissional no
planejamento e estudo de casos, para
verifica o processo ao indivíduo; Executar
outras tarefas correlatas ao cargo,
colaborando para o permanente
aprimoramento da prestação dos serviços
de saúde pública.
CARGO: FONOAUDIÓLOGO
Descrição Sumária:
Atendimento fonoaudiólogo á pessoas
com distúrbios da comunicação.
Tarefas Típicas:
Avaliação fonoaudiológica; Elaboração de
laudo fonoaudiológico; Atendimento
fonoaudiológico de crianças,
adolescentes e adultos com distúrbios da
comunicação, sejam eles referentes a
linguagem oral, leitura ou escrita, fala,
audição e voz; Orientação familiar;
Reunião com supervisores e agentes de
saúde, orientando os mesmos; Fazer
encaminhamento de pacientes para
outros especialistas quando necessário;
Acompanhar pacientes quanto a
adaptação do aparelho auditivo; Discutir
casos clínicos com profissionais de áreas
a fins que realizem atendimento do mesmo
paciente; Executar outras tarefas
compatíveis com a função determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: INSTRUTOR DE LIBRAS
Descrição Sumária:
Proporcionar ao individuo surdo condições
para adquirir e desenvolver a LIBRAS,
como primeira língua, favorecendo a estes
o acesso aos conceitos e aos
conhecimentos existentes na sociedade,
bem como o contato do individuo surdo
com a sua cultura.
Tarefas Típicas:
Ministrar aulas de LIBRAS; Ministrar
cursos de LIBRAS para professores do
ensino regular; Desenvolver no surdo o
gosto pela sua 1ª língua (L1); Oportunizar
ao surdo o contato com as LIBRAS;
Orientar o surdo quanto a sua
sexualidade; Propiciar através da LIBRAS
a leitura do mundo; Proporcionar a
diferenciação entre as LIBRAS e a Língua
Portuguesa; Desenvolver a conversação
utilizando a LIBRAS; Trabalhar expressão
facial e corporal em dramatizações;
Desenvolver a sensibilidade para que o
surdo expresse seus sentimentos e
vontades; Oportunizar ao surdo o contato
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com a sua cultura.
CARGO: MECÂNICO
Descrição Sumária:
Fabrica, repara, recupera e faz
acabamento de peças ou partes de
equipamentos mecânicos, ocupando
máquinas e utilizando ferramentas
manuais.
Tarefas Típicas:
Abrir motores de máquinas e veículos,
retirando peças para verificação das
condições das mesmas; Entregar à chefia
imediata as peças que devem ser
recuperadas para serem enviadas ás
retificadoras; Solicitar á chefia a compra
de materiais necessários á execução do
trabalho; Receber e verificar a qualidade
de materiais solicitados e reparados;
Desmontar e montar motores regulandoos, lubrificando-os fazendo ajustamentos
e reparos; Abrir caixas de transmissão de
máquinas e veículos, trocando as peças
defeituosas, verificando o sistema de
lubrificação, fechando-a e ajustando-a;
Regular e substituir discos danificados das
transmissões automáticas; Fazer
regulagem de bombas de óleo; Trocar
fibras de freios, regular a embreagem;
Deslocar-se a acampamentos de obra no
interior, a fim de realizar reparos de
emergência em equipamentos; Executar
outras tarefas compatíveis com a função,
ou determinadas pela chefia imediata.
CARGO: MÉDICO GENERALISTA DE
PRONTO ATENDIMENTO – 20 HRS
Descrição Sumária:
Prestar serviços de assistência em Pronto
Atendimento 24horas, de segunda a
sexta-feira, durante o período das
07h00min às 19h00min. A referida
assistência compreende a triagem,
avaliação, anamnese, exame físico,
prescrição de medicamentos e exames
complementares, que eventualmente se
façam necessários, acompanhamento de
pacientes em observação no ambiente do
pronto atendimento e encaminhamento
dos mesmos para unidades de diferentes
complexidades, se fizer necessário. Em
havendo demanda, por ocasião do
referido encaminhamento, além do correto
e completo preenchimento de contrareferência, o profissional se
responsabilizará por estabelecer contato
com o profissional responsável pela
admissão do paciente referenciado. A
prática profissional será pautada pela ética
e respeito aos protocolados adotados pela
Secretaria de Saúde.
Tarefas típicas:
Prestar serviços médicos ambulatoriais à
comunidade, atendendo a pacientes
prescrevendo e acompanhando a
evolução do tratamento; efetuar
atendimento de consultas nas clínicas
médica, pediátrica, ginecológica e
obstétrica de pacientes admitidos na
referida saúde; efetuar atendimento em
casos de urgências abrangendo a clínica
médica, pediátrica, ginecológica,
obstétrica, cirúrgica, psiquiatria, e trauma
em geral; realizar procedimentos
cirúrgicos ambulatoriais, dentro da
complexidade da referida unidade, de
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urgência e eletivos; requerer exames
complementares, analisá-los e avaliá-los
para fins de diagnóstico e tratamento;
indicar observação clínica com ou sem
terapêutica para pacientes atendidos no
pronto atendimento 24horas, quando se
fizer necessário; assumir
responsabilidade pelo acompanhamento
clínico e terapêutico aos pacientes
mantidos em observação durante o
respectivo período de trabalho no pronto
atendimento 24 horas; manter em arquivo
os registros de pacientes, de acordo com o
procedimento previsto; encaminhar
pacientes para tratamento nas diferentes
complexidades, conforme se faça
necessário; proceder o correto e completo
preenchimento de referência e contrareferência para as diferentes
complexidades; estabelecer contato com
o(s) profissional(ais) responsável(eis) pela
admissão do paciente referenciado toda
vez que este procedimento se fizer
necessário; participar da execução de
programa de saúde pública e de medicina
preventiva, integrando equipe
multiprofissional, interagindo de forma
sistemática, com os demais elementos da
equipe e promovendo a operacionalização
dos serviços para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da
população; responsabilizar-se pela
emissão de laudos médicos para fins
diversos; atender à ética e às normas de
segurança e higiene do trabalho; executar
outras atividades similares por demanda
de seu chefe imediato.
CARGO: MÉDICO GENERALISTA DE
PRONTO ATENDIMENTO – 40 HRS
Descrição Sumária:
Prestar serviços de assistência em Pronto
Atendimento 24horas, de segunda a
sexta-feira, durante o período das
07h00min às 19h00min. A referida
assistência compreende a triagem,
avaliação, anamnese, exame físico,
prescrição de medicamentos e exames
complementares, que eventualmente se
façam necessários, acompanhamento de
pacientes em observação no ambiente do
pronto atendimento e encaminhamento
dos mesmos para unidades de diferentes
complexidades, se fizer necessário. Em
havendo demanda, por ocasião do
referido encaminhamento, além do correto
e completo preenchimento de contrareferência, o profissional se
responsabilizará por estabelecer contato
com o profissional responsável pela
admissão do paciente referenciado. A
prática profissional será pautada pela ética
e respeito aos protocolados adotados pela
Secretaria de Saúde.
Tarefas típicas:
Prestar serviços médicos ambulatoriais à
comunidade, atendendo a pacientes
prescrevendo e acompanhando a
evolução do tratamento; efetuar
atendimento de consultas nas clínicas
médica, pediátrica, ginecológica e
obstétrica de pacientes admitidos na
referida saúde; efetuar atendimento em
casos de urgências abrangendo a clínica
médica, pediátrica, ginecológica,
obstétrica, cirúrgica, psiquiatria, e trauma
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em geral; realizar procedimentos
cirúrgicos ambulatoriais, dentro da
complexidade da referida unidade, de
urgência e eletivos; requerer exames
complementares, analisá-los e avaliá-los
para fins de diagnóstico e tratamento;
indicar observação clínica com ou sem
terapêutica para pacientes atendidos no
pronto atendimento 24horas, quando se
fizer necessário; assumir
responsabilidade pelo acompanhamento
clínico e terapêutico aos pacientes
mantidos em observação durante o
respectivo período de trabalho no pronto
atendimento 24 horas; manter em arquivo
os registros de pacientes, de acordo com o
procedimento previsto; encaminhar
pacientes para tratamento nas diferentes
complexidades, conforme se faça
necessário; proceder o correto e completo
preenchimento de referência e contrareferência para as diferentes
complexidades; estabelecer contato com
o(s) profissional(ais) responsável(eis) pela
admissão do paciente referenciado toda
vez que este procedimento se fizer
necessário; participar da execução de
programa de saúde pública e de medicina
preventiva, integrando equipe
multiprofissional, interagindo de forma
sistemática, com os demais elementos da
equipe e promovendo a operacionalização
dos serviços para assegurar o efetivo
atendimento às necessidades da
população; responsabilizar-se pela
emissão de laudos médicos para fins
diversos; atender à ética e às normas de
segurança e higiene do trabalho; executar
outras atividades similares por demanda
de seu chefe imediato.
CARGO: MÉDICO GENERALISTA DO
PSF
Descrição Sumária:
Médico Generalista que atuará na atenção
básica nas clinicas cirúrgicas ambulatorial,
gineco-obstetrícia, médica e pediátrica no
nível da atenção básica, integrando o
Programa Saúde da Família.
Tarefas Típicas:
Realizar atendimento ambulatorial à
população adscrita; Prestar assistência
integral aos indivíduos sob sua
responsabilidade; Participar dos
programas de atendimento a populações
atingidas por calamidades públicas;
Integrar-se com a execução dos trabalhos
de vacinação e saneamento; Realizar
estudos e inquéritos sobre os níveis de
saúde das comunidades e sugerir
medidas destinadas à solução dos
problemas levantados; Participar da
elaboração e execução de programas de
erradicação e controle de endemias na
área respectiva; Participar das ativiades
de apoio médico-sanitário das Unidades
Sanitárias da Secretaria da Saúde; Emitir
laudos e pareceres, quando solicitado;
Participar de eventos que visem, seu
aprimoramento técnico-científico e que
atendam os interesses da Instituição;
Fornecer dados estatísticos de suas
atividades; Participar de treinamento para
pessoal de nível auxiliar médico e
superior; Proceder a notificação das
doenças compulsórias à autoridade
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sanitária local; Prestar à clientela
assistência médica qualificada, através de
diagnóstico, tratamento, prevenção de
moléstias e educação sanitária; Opinar a
respeito de aquisição de aparelhos,
equipamentos e materiais a serem
utilizados no desenvolvimento de serviços
relacionados a sua especialidade;
Desempenhar outras atividades afins;
Elaborar e executar projetos destinados à
melhoria da qualidade de saúde dos
indivíduos da comunidade; Elaborar
projetos e atuar na capacitação de
treinamento de pessoal técnico e auxiliar
para o desenvolvimento e participar de
pesquisas médico-sociais e interpretar
junto à equipe de saúde; Participar de
atividades intra-equipe de Saúde da
Família, especialmente reuniões
periódicas de planejamento de atividades;
Proceder ao atendimento a domicílio de
pacientes e acompanhamento da saúde
dos mesmos; Executar ações de
assistência nas áreas de atenção à
criança, ao adolescente, à mulher, ao
trabalhador, ao adulto e ao idoso; Realizar
atendimentos de primeiros cuidados nas
urgências e pequenas cirurgias
ambulatoriais.
CARGO: MOTORISTA DE
AMBULÂNCIA
Descrição Sumária:
Dirigir e conservar veículos automotores –
ambulância e qualquer ponto da área
urbana e em viagens estaduais, com a
finalidade de transportar pessoas doentes
equipamentos e medicamentos.
Tarefas Típicas:
Dirigir ambulância, a qualquer ponto na
área urbana e em viagens estaduais,
transportando pessoas doentes aos locais
estabelecidos; Auxiliar e acomodar os
doentes no interior da ambulância,
cuidando para que não ocorram acidentes;
Manter o veículo sob sua responsabilidade
em perfeita conservação, verificando o
nível de combustível, óleo, água,
calibragem de pneus, cargas de extintores
e outros, substituindo pneus e peças
simples em caso de emergência,
limpando-o interna e externamente, a fim
deixa-lo em perfeitas condições de uso;
Informar as condições do veículo para que
seja efetuada a manutenção preventiva ou
corretiva nos períodos pré-estabelecidos
ou em términos de viagens; Zelar pelo bom
andamento da viagem, verificando-se a
documentação do motorista e as do
veículo estão completas e atualizadas,
obedecendo as leis de trânsito, adotando
as demais medidas cabíveis na prevenção
ou solução de qualquer acidente, a fim de
garantir a segurança das pessoas; Auxiliar
o carregamento e o descarregamento de
equipamentos e arrumando-os no veículo,
a fim de evitar acidentes; Executar outras
tarefas compatíveis com a função
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS
LEVES
Descrição Sumária:
Dirigir e conservar veículos automotores a
qualquer ponto da área urbana e em
viagens estaduais e/ou interestaduais,
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com a finalidade de transportar pessoas,
equipamentos e materiais diversos.
Tarefas Típicas:
Dirigir veículos automotores, a qualquer
ponto de área urbana e em viagens
estaduais e interestaduais, transportando
pessoas e/ou cargas dos locais
estabelecidos; Manter o veículo sob sua
responsabilidade em perfeita
conservação, verificando o nível de
combustível, óleo , água, calibragem de
pneus, e peças simples em caso de
emergência, limpando-o interna e
externamente, a fim de deixa-lo em
perfeitas condições de uso; Informar as
condições do veículo, para que seja
efetuada a manutenção preventiva ou
corretiva nos períodos pré-estabelecidos
ou términos de viagens; Zelar pelo bom
andamento da viagem, verificando se a
documentação do motorista e as do
veículo estão completas e atualizadas,
obedecendo as leis de trânsito e adotando
as demais medidas cabíveis na prevenção
ou solução de qualquer acidente, a fim de
garantir a segurança das pessoas; Auxiliar
o carregamento e o descarregamento de
materiais, conferindo-os com os
documentos de recebimento ou entrega e
orientando arrumação no veículo, a fim de
evitar acidentes; Preencher formulários,
registrando quilometragem, locais
percorridos, horários de saída e retorno e
outros, seguindo instruções préestabelecidas; Atender requisições de
saída – Atendo-se dos horários
estabelecidos recolhendo o veículo após o
serviço; Executar outras tarefas
compatíveis com a função determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: MOTORISTA DE VEÍCULOS
PESADOS
Descrição Sumária:
Dirigir veículos pesados como:
caminhões, ônibus, etc. a qualquer ponto
da área urbana e em viagens,
transportando pessoas, equipamentos e
materiais.
Tarefas Típicas:
Dirigir veículos pesados, a qualquer ponto
de área urbana e fora dela, transportando
pessoas e/ou cargas dos locais
estabelecidos; Transportar terra,
cascalho, lixos, resto de construção e
folhas de árvores com caminhão
basculante; Descarregar o caminhão
basculante, acionando o basculante
hidráulico que eleva a caçamba para que
se efetue descarregamento dos materiais;
Manter o veículo sob sua responsabilidade
em perfeita conservação, verificando o
nível de combustível, óleo, água,
calibragem de pneus, cargas de extintores
e outros, substituindo pneus e peças
simples em caso de emergência,
limpando-o interna e externamente, a fim
de garantir a segurança das pessoas;
Auxiliar o carregamento e o
descarregamento de materiais,
conferindo-os com os documentos de
recebimento ou entrega e orientando
arrumação no veículo, a fim de evitar
acidentes; Executar outras tarefas
compatíveis com a função determinadas
pela chefia imediata.
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CARGO: NUTRICIONISTA
Descrição Sumária:
Planejar e avaliar programas de saúde na
área de nutrição e dietética, orientar e
educar tecnicamente sobre nutrição,
opinar tecnicamente na aquisição de
gêneros alimentícios, equipamentos e
materiais do serviço de nutrição, controlar
a qualidade de alimentos.
Tarefas Típicas:
Participar do planejamento, organização,
execução e avaliação de programa de
saúde, colaborando tecnicamente quanto
as atividade de nutrição e dietética;
Orientar e executar programas de saúde,
avaliando a adoção de novos produtos,
programando o consumo alimentar e o
enriquecimento dos alimentos, avaliando
o estado nutricional da população e
adequação da dieta, aplicando técnicas
específicas comuns à paraterapêuticasl
alimentar; Planejar, elaborar e orientar a
execução de cardápios, de acordo com as
necessidades nutricionais e técnicas
dietéticas, elaborando a padronização de
dietas, visando fornecer uma alimentação
racional e equilibrada aos pacientes;
Opinar tecnicamente na aquisição de
gêneros alimentícios, equipamentos e
materiais específicos para o serviço de
nutrição, verificando necessidades,
avaliando capacidade funcional e física,
para a prestação de serviço do usuário;
Prestar orientação técnica e educativa em
nutrição e dietética, elaborando, material
didático, planejando e executando
treinamento em serviço, promovendo
estudos sobre nutrição, alimentação e
dietética;
Participar de equipe
multiprofissional, no controle de qualidade
de alimentos utilizados na rede de saúde
pública; Executar outras tarefas correlatas
ao cargo, colaborando para o permanente
aprimoramento da prestação dos Saúde
Pública.
CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO
Descrição Sumária:
Executar tarefas relativas à notação,
redação, datilografia, organização de
documentos, convocação de reuniões,
elaborar compromissos e informações,
junto a órgãos de direção, a fim de
assegurar e agilizar o fluxo de trabalho
administrativo do setor.
Tarefas Típicas:
Secretariar órgãos de direção, anotando e
transmitindo recados, efetuando e
atendendo ligações telefônicas,
recepcionando pessoas, controlando
horários de reuniões, entrevistas e
auxiliando em assuntos diversos, a fim de
atendê-los no cumprimento dos
compromissos; Anotar documentos
recebidos e expedidos, transcrevendo
para livros e formulários apropriados os
dados necessários à sua identificação e
encaminhado-os ao destinatário, para
facilitar o controle e localização;
Datilografar memorandos, cartas,
relatórios, quadros, projetos, contratos,
atos, pareceres, resoluções, ou, mesmo a
próprio critério e conferindo-os após a
transcrição; Efetuar revisão de
documentos para datilografar, verificando
ortografia, pontuação e redação, a fim de
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melhorar estilo e clareza dos textos;
Controlar prazos, solicitando aos órgãos
envolvidos a documentação pertinente,
afim de atender determinações;
Providenciar convocação de reuniões,
efetuando contatos pessoalmente ou por
telefone com todos os participantes,
informando dia e horário, bem como
posteriormente confirmando suas
presenças; Secretariar as reuniões, e/ou
gravando, a dum de registrar as
aprovações, decisões e demais
acontecimentos ocorridos na reunião;
Redigir ata da reunião, através da analise
e revisão das anotações e/ou gravações
efetuadas, atentando para a redação e
conteúdo, a fim de que garanta a
autenticidade e correção do texto; Redigir
correspondências e documentos
referentes ao órgão, procedendo a
classificação, etiquetagem e guarda dos
mesmos, a fim de conservá-los e facilitar a
consulta; Submeter documentos ao
despacho da direção, seguindo as
prioridades estabelecidas; Requisitar
material de expedientes, serviços de
manutenção e reparos de equipamentos
das seções, preparar processos de
viagem, providenciar cópias de
documentos, preenchendo formulários
apropriados, coletando assinaturas e
encaminhando aos setores competentes,
a fim, de atender as necessidades dos
serviços; Efetuar a triagem de
documentos, para envio ao arquivo
central, conforme instruções específicas
internas e disposições legais; Receber e
transmitir informações a direção e/ou a
outros órgãos, atendendo-se ao seu
conteúdo e ao caráter rigoroso, quando for
o caso; Executar outras tarefas
compatíveis com a função, determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: OPERADOR DE
COMPUTADOR
Descrição Sumária:
Dar entrada nos dados, digitando-os no
teclado do computador; operar o
comutador e organizar arquivos.
Tarefas Típicas:
Preparar o fluxo diário de tarefas,
separando os discos e os formulários que
serão utilizados; Organizar a utilização
racional do espaço em disco; Fazer a
emissão dos relatórios necessários; Emitir
relatórios para conferência; Emitir
relatórios da contabilidade e da folha de
pagamento, mensalmente; Digitar
documentos no terminal, registrando os
dados através do teclado e gravando-os
em meios magnéticos. Executar outras
tarefas compatíveis com a função e
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS
Descrição Sumária:
Operar equipamentos pesados, com
potência maior que 80 c.v. dotados de
controle remoto hidráulico, providos ou
não de implementos, para realização de
trabalhos de terraplanagem, aterros
nivelamento e revestimento de estradas,
desmatamento, abertura e desobstrução
de valetas, nivelamentos de terrenos e
taludes, revolvimento, remoção e
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compactação de terra.
Tarefas Típicas:
Operar a máquina, ligando-a, deixando-a
aquecer e deslocando-a ao local dos
trabalhos; Inspecionar as condições da
máquina (Nível da água, do óleo, pneus,
bateria, etc;) Engraxando e lubrificando a
máquina e encaminhando para
manutenção quando detectar problemas;
Relatar em caderneta de registros, os
serviços executados pela máquina, para
efeitos de controle; Executar outras
tarefas compatíveis com a função e
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: PSICÓLOGO
Descrição Sumária:
Executar tarefas de sua formação
profissional tais como: Diagnósticos,
aplicação de testes psicológicos,
orientação identificação e correção de
distúrbios da aprendizagem,
encaminhamento de casos, etc.
Tarefas Típicas:
Identificar problemas de aprendizagem
entre menores, através de testes,
entrevistas e observações; Proceder a
aplicação de técnicas e métodos
específicos, visando a correção de
distúrbios identificados ou encaminhar os
mesmos para atendimento especializado;
Fazer aplicação de testes psicológicos e
realizar entrevistas para fins de seleção de
pessoal; Executar outras tarefas
compatíveis com a função, determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: PEDREIRO
Descrição Sumária:
Executar atividades ligadas ao ramo de
construção Civil.
Tarefas Típicas:
Fazer fundações da obra, observando a
profundidade, espessura e resistência das
colunas ou pilares; Levantar os cantos da
construção, observando o prumo,
esquadramento e nível da mesma; Efetuar
acabamento de obras tais como:
colocação de azulejos, lajotas e tacos,
rebocos e calfinagem; Executar quando
necessário tarefas simples como: abrir
valetas, fazer massas, carregar e
descarregar caminhões; Construir e
manter calçadas, meio-fios, canteiros de
alvenaria, caixa de banheiros; Manter
limpos os materiais e ferramentas de
trabalho; Executar outras tarefas
compatíveis com a função, determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: PROCURADOR
Descrição Sumária:
Prestar assessoramento jurídico á
entidade representando-a em todos os
atos judiciais e extrajudiciais em que esta
for parte, autora ou ré, acompanhando
processos, emitindo pareceres, redigindo
e interpondo recursos e petições, para
assegurar a esta os direitos pertinentes ou
defender seus direitos no foro em geral em
todas as estâncias.
Tarefas Típicas:
Assessorar os diversos órgãos da
entidade interpretando textos jurídicos e
documentos, elaborando contratos,
convênios e acordos, a fim de prevenir e
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resguardar os interesses da entidade;
Representar a entidade em juízo,
propondo, contestando e acompanhando
processos, no foro em geral ou em todas
as estâncias; Examinar e emitir pareceres
e informações sobre processos e
expedientes administrativos, consultando
leis e regulamentações vigentes, a fim de
determinar as disposições legais
pertinentes que envolvam a matéria,
praticando os demais atos necessários, a
fim de assegurar interesses da entidade;
Prestar assessoramento jurídico em
questões trabalhista, ligadas a
administração pessoal, examinando os
respectivos processos para instruir
juridicamente os despachos e decisões;
Informar processos e ouros expedientes
de natureza variadas e complexas,
baseados legais em vigor e na
jurisprudência; Assessorar a Entidade nas
assinaturas de contratos, estudando suas
cláusulas, a fim de garantir sua viabilidade
e legalidade das condições contratuais,
alertando quanto a seus efeitos; Elaborar
procurações, escrituras e contratos em
geral; Contatar com entidades jurídicas
públicas e privadas e pessoas físicas, para
obtenção de informações ligadas a sua
área de atuação; Participar de comissões
de sindicâncias e de procedimentos
administrativos por determinação
superior; Executar outras tarefas
compatíveis com a função, determinadas
pela chefia imediata.
CARGO: PROFESSOR DE 1º AO 5º ANO
DO ENSINO FUNDAMENTAL
De acordo com a Lei Complementar
Municipal nº11/2004.
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DE 1º AO 5º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL
De acordo com a Lei Complementar
Municipal nº11/2004.
CARGO: SECRETÁRIA ESCOLAR
Descrição Sumária:
Executar tarefas administrativas relativas
ao ensino, organizando documentos,
efetuando matrículas, expedindo
certificados, declarações, etc.,
preparando transferências, anotando,
redigindo, arquivando, elaborando
relatórios diversos e executando as
demais tarefas administrativas
necessárias e estrutura de ensino.
Tarefas Típicas:
Orientar a clientela, informando-a sobre o
funcionamento da atividade, referente a:
documentos exigidos para matrícula,
mensalidade, horários, dias de aula e
demais itens intervenientes a sua
participação, a fim de que os alunos
tenham todas as informações necessárias
sobre a atividade de ensino; Efetuar
matrículas de alunos, preenchendo
requerimentos, fichas e formulários,
conferindo documentos e anexando-os ao
processo; Elaborar relatório inicial,
efetuando levantamentos na
documentação, selecionando
informações necessárias e preparação da
relação nominal de alunos, relação do
corpo docente e horário geral, bem como
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redigindo ofício de encaminhamento ao
órgão competente; Efetuar a verificação
dos alunos que necessitam fazer
adaptações, selecionando itens,
preenchendo formulários apropriados e
encaminhando ao docente habilitado;
Controlar e atualizar a ficha individual dos
alunos, registrando a casa mês, carga
horária, número de aulas, faltas e as notas
de avaliações, a fim de efetuar no termino
do semestre, o calculo da média final do
aluno; Efetuar a montagem das pastas
individuais dos alunos, relacionando e
anexando os documentos e
periodicamente efetuando verificações, a
fim de mantê-las atualizadas, conforme
exigência legal; Preparar históricos
escolares e transferências, através dos
levantamentos dos itens necessários na
documentação dos alunos, classificando,
relacionando, datilografando e conferindo
a fim de assegurar-se da exatidão das
informações e atender as solicitações;
Organizar e controlar o arquivo ativo e
inativo, recebendo e classificando
documentos, registrando e arquivando em
locais pré-estabelecidos, a fim de mantêlos em conservação e possibilitar o
manuseio e consulta quando necessário;
Encaminhar às entidades de ensino
competente, através de ofícios, os
documentos requisitados, ou mesmo para
verificação e autenticação, a fim de
cumprir as determinações legais; Redigir
correspondências, memorandos, ofícios,
circulares e outros textos, obedecendo os
padrões estabelecidos de forma e estilo, a
fim de atender as exigências
administrativas do trabalho, frente a
Secretaria de Educação,
estabelecimentos escolares e outros
órgãos; Preencher mapas estatísticos
exigidos pela secretaria de Educação e
outros órgãos, efetuando levantamentos,
cálculos, registros e classificando
informações, a fim de obter subsídios
necessários ao preenchimento dos
informativos; Elaborar relatório final,
pesquisando nas documentações,
classificando informações, anotando e
calculando, a fim de obter subsídios
necessários a preparação do resultado
final, grade cubicular e formulários de
estatística, redigindo oficio e
encaminhamento dos órgãos
competentes da Secretaria de Educação;
Efetuar controles diversos, tais como:
cópia de documentos enviados a
Secretaria da Educação, fichas de evasão,
emissão de certificados, declarações, etc.,
documentação em falta, pesquisando,
calculando, montando, a fim de ter o
controle e assegurar-se da fidelidade das
informações; Datilografar certificados,
declarações, correspondências,
demonstrativos, relatórios, provas,
atendo-se aos conteúdos a serem
copiados, a fim de assegurar-se da
fidelidade das informações; Efetuar o
controle de materiais utilizado pela
secretaria e professores, registrando
quantidade e consumo dos mesmo,
preparando requisições, conferindo e
distribuindo quando necessário, a fim de
atender as necessidades do setor; Efetuar
outras tarefas compatíveis com a função,
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determinadas pela chefia.
CARGO: SERVENTE DE OBRAS
Descrição Sumária:
Realizar tarefas braçais como transporte
de materiais, desobstrução de boieiro e
locais de obra, carregar e descarregar
caminhões;
Tarefas Típicas:
Carpir, varrer, roçar e limpar locais como;
margens de rodovias, ruas praças
terrenos, jardins, cemitérios, etc; Abrir
valas usando cortadeiras, pá e picareta;
Transportar materiais e ferramentas onde
serão executadas obras; Realizar serviços
de limpeza e desobstrução de boieiros;
Manter limpos e organizados os materiais
e equipamentos utilizados; Executar
outras tarefas compatíveis com a função,
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: SEREVENTE DE LIMPEZA
Descrição Sumária:
Fazer limpeza das dependências públicas,
juntando o lixo e despejando-o em
recipiente apropriado. Dar aos móveis a
manutenção adequada e necessária.
Tarefas Típicas:
Fazer limpeza das dependências das
escolas e prédios públicos do Município,
usando detergente, pano, vassoura,
espanador, escovão, limpando salas,
banheiros, corredores, pátio, paredes,
vidros, armários e outros; Lavar cortinas,
paredes, calçadas, carteiras e cadeiras;
Preparar café, chá e distribuí-los nas
garrafas térmicas dos vários locais; Servir
merenda aos alunos; Dar o sinal de
entrada nos horários determinados;
Providenciais a relação de materiais e
utensílios de limpeza para que possam ser
adquiridos; Guardar os utensílios e
materiais de limpeza; Regar quando
necessário às folhagens e planta do local;
Executar outras tarefas compatíveis com a
função, ou determinadas pela chefia
imediata.
CARGO: SUPERVISOR PEDAGÓGICO
De acordo com a Lei Complementar
Municipal nº11/2004.
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA
Descrição Sumária:
Executar e orientar serviços na área de
agropecuária, realizando experimentos
com pasto, silagem, feno adubação verde,
preparo de solo e controle biológico de
pragas; emitir relatórios informativos aos
órgãos competentes.
Tarefas Típicas:
Prestar assistência na multiplicação de
sementes e mudas, comuns e
melhoradas, bem como em serviços de
drenagem e irrigação; Prestar assistência
técnica na comercialização e
armazenamento de produtos
agropecuários; Emitir laudos e
documentos de classificação e exercer a
fiscalização de produtos de origem
vegetal, animal e agroindustrial; Execução
e fiscalização dos procedimentos relativos
ao preparo do solo até a colheita,
armazenamento, comercialização e
industrialização dos produtos
agropecuários; Dar assistência técnica na
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aplicação de produtos especializados; Dar
assistência técnica aos produtores rurais;
Elaboração de orçamentos de materiais,
insumos, equipamentos, instalações e
mão-de-obra; Prestar assistência técnica
e assessoria no estudo e desenvolvimento
de projetos e pesquisas tecnológicas ou
nos trabalhos e vistorias, perícia,
arbitramento e consultoria. Executar
outras tarefas compatíveis com a função,
determinadas pela chefia imediata.
CARGO: TÉCNICO EM CONTROLE
INTERNO
Descrição Sumária:
Organizar, coordenar e/ou executar os
trabalhos inerentes a contabilidade,
planejando, supervisionando, orientando
sua execução e participando dos mesmo,
a fim de apurar os elementos necessários
ao controle da situação financeira,
econômica e patrimonial da Entidade.
Tarefas Típicas:
Elaborar estudos de viabilidade
econômico-financeira e patrimonial,
pesquisando antecedentes, analisando o
comportamento histórico, procedendo ao
ajuste estático dos dados, calculando taxa
de retorno, preparando quadros e gráficos
demonstrativos, emitindo parecer, a fim de
subsidiar decisões superiores; Analisar o
desempenho econômico-financeiropatrinomial, propondo os ajustes
necessários e calculando os respectivos
índices; Elaborar e/ou coordenar estudos
sobre projetos de expansão sob aspectos
econômicos –financeiros-patrimoniais,
coletando dados nas áreas envolvidas,
baseando-se nas políticas vigentes e
efetuando cálculos e demonstrativos, a fim
de proporcionar subsídios para tomada de
decisões; Efetuar previsão de despesas e
receitas, pesquisando subsídios em
relatórios, demonstrativos, revistas,
jornais, livros e outras fontes bibliográficas
contatando com profissionais e Entidades
específicas, analisando indicadores de
períodos anteriores, identificando
tendências, etc., aplicando índices a fim de
possibilitar o acompanhamento de
resultados futuros para tomada de
decisões; Elaborar modelos matemáticos
utilizando técnicas econométricas, a fim
de representar fenômenos econômicos;
Participar na elaboração do orçamento
programa, analisando dados econômicosfinanceiros, técnicos, operacionais e
administrativos, calculando e
apresentando previsões de receitas e
despesas, investimentos, fluxo de caixa e
outros e preparando quadros, tabelas e
gráficos demonstrativos, a fim de
possibilitar controle e análise gerencial;
Controlar a execução orçamentária,
analisando balancetes, verificando as
variações ocorridas entre o orçamento e o
realizado, pesquisando junto aos
responsáveis as causas de desvios,
propondo soluções do orçamento
programa; Supervisionar, coordenar e/ou
orientar tecnicamente a análise,
conferencia, classificação e
enquadramento dos documentos de
despesas e receitas, distribuindo os
trabalhos acompanhando sua execução,
comparando, analisando e solucionando
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distorções, a fim de assegurar o
cumprimento das exigências legais;
Efetuar o remanejamentos de dotações
orçamentárias das atividades, analisando
as causas e os motivos, calculando
tendências de disponibilidade e outros
fatores intervenientes, classificando as
transferências, segundo as normas
financeiras; Efetuar estudos que envolvem
aspectos tarifários, aplicando cálculos
matemáticos e estatísticos em dados
históricos e verificando aumento provável
da receita, a fim de atualizar tabelas e
informar os reflexos decorrentes;
Participar na elaboração dos créditos
adicionais efetuando levantamentos,
selecionando indicadores, solicitando
dados específicos e pesquisando outras
fontes, procedendo a análise e
classificação das informações efetuando
cálculos de estimativa de receita e da
despesa, investimentos, fluxo de caixa e
montando formulários apropriados, a fim
de reforçar as previsões iniciais do
orçamento-programa e dar
prosseguimento às realizações da
Entidade; Coordenar e/ou realizar as
conferencias dos documentos de
arrecadação de receitas; Elaborar
relatórios periódicos (bimestrais)
cientificando nos Tribunais de Contas
quanto a regularidade administrativa ou
conforme dispões o Art. 59 da Lei de
Responsabilidade Fiscal – 101/2000,
assumindo ônus legal sobre a realização
destes; Fiscalizadores (Conselhos), Poder
Legislativo, Tribunais de Contas e nas
audiências públicas realizadas pelo Poder
Executivo quadrimestralmente; Executar
outras tarefas compatíveis com o cargo
e/ou com as necessidades de Entidade.
CARGO: TÉCNICO EDUCACIONAL
Descrição Sumária:
Proporcionar aos pacientes a
oportunidade de desenvolverem suas
habilidades em Oficinas expressivas,
oficinas culturais e de alfabetização,
dentro da área de atuação estabelecidas
pelo programa do Centro de Atendimento
Psicosocial – CAPS.
Tarefas Típicas:
Atender o público em geral; realizar
diagnóstico; emitir parecer; supervisionar
e avaliar as atividades em sua área de
atuação; realizar atividades de prevenção
na área de saúde educacional; programar,
coordenar, executar, recuperar, conservar,
catalogar, arquivar e manter atualizadas
as atividades sobre sua responsabilidade;
elaborar textos e materiais; participar de
reuniões, sessões de estudos, cursos, e
pesquisas referentes à sua área de
atuação; redigir ofícios, relatórios e
formulários; elaborar projetos e planilhas
orçamentárias; promover a orientação
técnica; participar do planejamento das
ações desenvolvidas no âmbito da
Secretaria; promover a realização de
conferências, debates, palestras,
exposições, seminários e divulgados;
acompanhar as ações que garantem o
comprimento das diretrizes e normas
referente a organizações, funcionamento
e desenvolvimento na rede de saúde;
desenvolver sistemas de comunicação no
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âmbito da instituição, utilizando veículos
de comunicação; executar outras
atividades correlatas.
CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Descrição Sumária:
Exercer atividades auxiliares, de nível
médio e técnico atribuídas à equipe de
enfermagem.
Tarefas Típicas:
Assistir o Enfermeiro no planejamento,
programação, orientação e supervisão
das atividades de assistência de
enfermagem; Assistir ao Enfermeiro na
prevenção e no controle sistemático de
infecção hospitalar; Integrar a equipe de
saúde, tendo em vista o modelo preventivo
e a humanização do relacionamento
profissional/paciente, buscando melhor
qualidade de vida para todos; Prestar
cuidados diretos de enfermagem a
pacientes em estado grave; Participar das
ações de prevenção e controle das
doenças transmissíveis em gerall em
programas de vigilância epidemiológica;
Participar de programas e das atividades
de assistência integral à saúde individual e
de melhores resultados e desempenho
profissional; Participar dos programas de
higiene e segurança do trabalho e de
prevenção de acidentes e de doenças
profissionais e do trabalho; Preparar
pacientes para consultas, exames e
tratamentos, prestando esclarecimentos e
respeitando sempre seus direitos e sua
integridade; Executar tratamento
especificamente prescritos ou de rotina,
alem de outras atividades de enfermagem,
tais como: ministrar medicamentos por via
oral e parenteral; realizar controle hídrico,
fazer curativos, aplicar oxigeoterapia,
nebulização, enteroclisma, edema e calor
ou frio e aplicação de vacinas; Prestar
cuidados de enfermagem pré e pósoperatórios; Zelar pela preservação do
cliente em sua condição patológica, física,
espiritual e social; Prestar cuidados de
higiene e conforto ao paciente, zelando
por sua segurança; Zelar pela limpeza e
ordem do material; de equipamento e de
dependências de unidades de saúde;
Orientar os pacientes na pós-consulta,
quanto ao cumprimento das prescrições
de enfermagem e médicas; Manusear
equipamentos especializados: bomba
infusora, monitores cardíacos,
aspiradores, etc.; Executar cuidados de
maior complexidade como: curativos,
aspirações, sondagens; Fazer orientação
individual e para grupos específicos como:
gestantes, idosos, hipertensos,
diabéticos; Prestar cuidados ao recémnascidos e a à criança; Prestar cuidados
de enfermagem a domicílio - Home Carc;
Atuar em UTI, Unidades Coronarianas,
hemodiálise, transplantes, Serviços de
Quimioterapia, atendimento de
emergência, centro de recuperação pós
operatória.
CARGO: TÉCNICO EM LABORATÓRIO
Descrição Sumária
Exercer atividades, de nível médio técnico,
atribuídas à equipe laboratorial.
Tarefas Típicas:
Auxiliar nas atividades de apoio à

Ano XVII - Nº 721 - EXTRA
pesquisa e extensão, executando os
procedimentos requeridos para o
desenvolvimento dos trabalhos,
colaborando nas aferições do resultado
das análises para garantir os resultados
esperados; receber, coletar, preparar,
examinar e distribuir materiais, de acordo
com a área de atuação, efetuando os
testes necessários, procedendo os
registros, cálculos e demais
procedimentos pertinentes, para subsidiar
os trabalhos; preparar e utilizar soluções,
amostras, substratos, reagentes,
solventes, empregando aparelhagem e
técnicas especificas, de acordo com a
determinação dos profissionais da área de
atuação; analisar materiais e substâncias
em geral, utilizando métodos específicos
para cada caso; observar e efetuar leitura
dos resultados obtidos em procedimentos
experimentais, registrando os dados
observados; regular, controlar e operar os
aparelhos de acordo com os tipos de
testes solicitados, adequando-os aos
objetivos de trabalho; executar o
tratamento e descarte de resíduos e
solventes, defensivos, com base em
normas padronizadas de segurança ou
métodos e técnicas indicadas por
profissionais da área; executar ou
promover, conforme o caso, atividades de
manutenção preventiva e corretiva,
necessárias à conservação de
equipamentos, instrumentos e outros
materiais da área de atuação; participar na
elaboração de relatórios de atividades
desenvolvidas, abrangendo os métodos,
materiais, equipamentos e resultados
alcançados; participar na elaboração de
manuais de procedimentos para operação
de instrumentos e execução de técnicas
laboratoriais e de experimentos; controlar
o estoque dos materiais relativos à área de
atuação tomando as providências
necessárias para sua reposição; digitar
laudos e relatórios para auxiliar nas
atividades de ensino e pesquisa; zelar pela
guarda, limpeza e conservação dos
equipamentos, instrumentos e materiais
utilizados nos trabalhos, de acordo com a
área de atuação, por meio de métodos
específicos, tais como, desinfecção,
esterilização e acondicionamento, bem
como dos locais de trabalho;
desempenhar outras atividades correlatas
e afins.
CARGO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Descrição Sumária:
Operar aparelho de raios X, revelar
chapas radiológicas.
Tarefas Típicas:
Operar aparelho de raios-X, acionando
seus comandos e observando suas
instruções de funcionamento, para
provocar a descarga de radioatividade
correta sobre a área a ser radiografada;
Selecionar chapas e filmes a serem
utilizados, de acordo com o tipo de
radiografia ajustando-a ao chassi do
aparelho, fixando letras e números nos
radiopacos, para bater a radiografia;
Preparar pacientes, observando a correta
posição do corpo no aparelho, utilizando
técnicas específicas a cada tipo de exame,
medindo distâncias para a focalização
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visando obter chapas nítidas; Revelar
chapas e filmes radiológicos em câmeras
escuras submetendo-as ao processo
apropriado revelação, fixação e secagem,
encaminhando ao médico para leitura;
Controlar radiografias realizadas,
registrando número, requisitando, tipo e
requisitantes; Zelar pela conservação do
aparelho de raios X, e componentes,
solicitando material radiográfico
identificando e comunicando problemas á
supervisão; Executar outras tarefas
compatíveis a função, colaborando pelo
permanente aprimoramento da prestação
de serviços a Saúde Pública.
CARGO: TÉCNICO EM SEGURANÇA
DO TRABALHO
Descrição Sumária:
Cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança e medicina no trabalho.
Tarefas Típicas:
Cumprir e fazer cumprir as normas de
segurança relativas á prevenção de
acidentes, combate ao fogo e vigilância;
Fiscalizar o uso obrigatório de
equipamentos especiais, nas tarefas que
envolvam riscos de acidentes ou
insalubridade; Afixar cartazes, alertando
para o perigo de acidentes no s locais onde
o risco é maior, especialmente nas
oficinas, depósitos e secções industriais;
Inspecionar periodicamente as condições
de uso de hidrantes e extintores de
incêndio; Manter registro atualizado dos
acidentes de trabalho ocorridos,
analisando as condições da ocorrência,
visando provir sua repetição; Instruir os
empregados, através de ordens de
serviço, quanto a precaução a tomar no
sentido de orientar acidentes do trabalho
ou doenças ocupacionais; Fiscalizar a
higiene nos locais de trabalho como:
instalações sanitárias, vestiários, armários
individuais, refeitórios ou condições de
conforto na hora de refeição, condições de
limpeza dos locais de trabalho de modo
geral; Executar outras tarefas compatíveis
com a função, determinadas pela chefia
imediata.
CARGO: TELEFONISTA
Descrição Sumária:
Operar mesa telefônica, acionando teclas
e/ou chaves, interruptores e outros
dispositivos, para atender e/ou completar
ligações locais ou interurbanas.
Tarefas Típicas:
Vigiar permanentemente o painel,
observando os sinais emitidos, para
atender as ligações telefônicas; Operar
mesa telefônica, acionando teclas e/ou
chaves, interruptores e outros
dispositivos, para estabelecer
comunicação interna, externa ou
interurbana; Prestar informações,
segundo instruções predeterminadas,
atendendo o usuário adequadamente e
transferindo as ligações ao ramal
correspondente; Registrar a duração das
ligações interurbanas, no caso de
chamadas particulares, fazendo
anotações em formulários apropriados,
para permitir a cobrança e/ou controle das
mesmas; Registrar ligações solicitadas
diariamente, anotando no registro geral o
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nome do solicitante, nome do destinatário
e o número a ser chamado, a fim de manter
controle; Realizar ligações interurbanas
sob condição de estarem autorizadas por
escrito, a fim de atender as determinações
preestabelecidas; Operar o equipamento
de ampliação de som, acionando
controlando seus comandos, a fim de
transmitir informações e musicas nas
dependências internas do órgão; Zelar
pelos equipamentos, comunicando
defeitos e solicitando seu conserto e
manutenção ao setor competente, para
assegurar-lhes perfeitas condições de
uso; Executar outras tarefas compatíveis
com a função, determinadas pela chefia
imediata.
CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL
Descrição Sumária:
Atuar em atividades de planejamento,
elaboração, acompanhamento,
assessoramento, pesquisa e execução de
programas, relativas à área de terapia
ocupacional.
Tarefas Típicas:
Desenvolver e avaliar programas de
terapia ocupacional junto à crianças,
adultos, adolescentes e pessoas idosas,
visando melhoria qualitativa da integração
desses com o meio; participar de equipe
multidisciplinar no planejamento,
elaboração e avaliação de pesquisas e
programas de saúde; prevenção de
deficiência física e mental;
instrumentalizar a equipe de apoio,
preparar material e instrumentos de apoio;
garantir controle e manutenção de
informações e instrumentos e outras
atividades técnico-administrativas que
visem a eficiência de sua área profissional;
coordenar ou prestar assessoria aos
programas e projetos; orientar famílias,
comunidade, escolas a partir de sua
perspectiva profissional; desenvolver
outras atividades afins que visem a
recuperação, manutenção e prevenção da
saúde; realizar treinamento na área de
atuação, quando solicitado; atuar na
qualidade de instrutor de treinamentos e
outros eventos de igual natureza,
mediante participação prévia em
processos de qualificação e autorização
superior; operar equipamentos, sistemas
de informática e outros, quando autorizado
e necessário ao exercícios das demais
atividades; manter organizados, limpos e
conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que
estão sob sua responsabilidade.
CARGO: VETERINÁRIO
Descrição Sumária:
Programar, coordenar, supervisionar e
executar tarefas relativas a higiene de
alimentos, profilaxia e controle de
zoonoses.
Tarefas Típicas:
Programar e coordenar atividades
relativas a higiene de alimentos,
participando de equipes multi profossional
desenvolvendo projetos de pesquisa,
estabelecendo normas e procedimentos
quanto á industrialização e
comercialização, para assegurar a
qualidade e condições sanitárias e de
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consumo, visando prevenir surtos de
doenças transmitidas por alimentos em
defesa da saúde pública; Inspecionar a
industrialização e comercialização de
produtos alimentares, elaborando
sistemas de controle sanitário,
promovendo orientação técnico higiênico
sanitário, de produção ao consumo destes
produtos, coletando amostras de
alimentos para exame laboratorial visando
propiciar a população condições de
inocuidade dos alimentos; Participar de
investigação epidemiológica de surtos de
doenças transmitidas por alimentos
detectando e controlando focos
epidérmicos e orientando entidades que
manipulam produtos alimentícios visando
redução da mortalidade causada por estas
d o e n ç a s ; P r o g r a m a r n o r m a t i z a r,
coordenar, supervisionar e executar
medidas necessárias para controle e
profilaxia de zoonoses bem como:
desenvolver projetos de pesquisa;
Promover educação sanitária para
comunidade, treinando e supervisionando
pessoal técnico e auxiliar na área de
inspeção, proferindo palestras e
orientando a população em geral e grupos
específicos quanto a industrialização e
comercialização e consumo de alimentos,
bem como, controle e profilaxia de
zoonoses para prevenir doenças;
Organizar e coordenar as atividades
desenvolvidas em biotério; Proceder
analise laboratorial de espécimes e de
amostras de alimentos, apoiando os
programas de zoonoses, de higiene e
controle de alimentos; Executar outras
tarefas compatíveis com a função,
determinadas pela de chefia imediata.
JUSTIFICATIVA
REFERENTE: ABERTURA DE
CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO
DE NOVOS SERVIDORES NO QUADRO
GERAL DO MUNICÍPIO, NAS ÁREAS DE
ASSISTENCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO,
HABITAÇÃO, FINANÇAS,
AGRICULTURA, OBRAS,
PROCURADORIA GERAL E SAÚDE,
Considerando que a investidura em
cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de
provas, ou de provas e títulos, e a não
observância de tal regra implica na
nulidade do ato e a punição da autoridade
responsável, nos termos da legislação
pertinente, torna-se indispensável a
realização de ato no qual restem
contempladas vagas para os seguintes
cargos: Agente de Combate a Endemias,
Analista de Sistemas, Assistente Social,
Auxiliar Admnistrativo, Auxiliar de
Consultório Dentário,
Auxiliar
Operacional, Avaliador Imobiliário,
Biólogo, Cirurgião Dentista, Cirurgião
Dentista - Endodontia, Cirurgião
Dentista – Periodontia, Cirurgião
Dentista – Prótese Dentária, Contador,
Desenhista, Educador Infantil,
Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo,
Engenheiros de Alimentos,
Farmacêutico Bioquímico, Fiscal Geral,
Fiscal de Vigilância Sanitária, Fiscal
Tributário, Fisioterapeuta,
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Fonoaudiólogo, Instrutor de Libras,
Mecânico, Médico Generalista de
Pronto Atendimento, Médico
Generalista de PSF, Motorista de
Ambulância, Motorista de Veículos
Leves, Motorista de Veículos Pesados,
Nutricionista, Oficial Administrativo,
Operador de Computador, Operador de
Maquinas, Pedreiro, Procurador,
Psicólogo, Professor de 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental, Professor de
Educação Física 1º ao 5º ano do Ensino
Fundamental, Secretária Escolar,
Servente de Limpeza, Servente de
Obras, Supervisor Pedagógico, Técnico
Agrícola, Técnico de Controle Interno,
Técnico Educacional, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Laboratório,
Técnico em Radiologia, Técnico em
Segurança do Trabalho, Telefonista,
Terapeuta Ocupacional e Veterinário.
Tal necessidade decorre da
urgência na admissão de pessoal para
atuar nas áreas de ASSISTENCIA
SOCIAL, EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO,
FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS,
PROCURADORIA GERAL E SAÚDE, em
decorrência do grande número de pedidos
de exoneração e aposentadorias, bem
como, vai ao encontro dos anseios desta
Municipalidade, tendo em vista que:
?
A necessidade de diminuir o
índice de analfabetismo, em busca de
melhoria e excelência na qualidade de
ensino ofertado nas Escolas Municipais,
Centros Municipais de Educação Infantil e
demais programas que fazem parte do
Ensino Fundamental;
?
Necessidade de cumprir
integralmente os parâmetros pactuados na
Gestão Plena da Atenção Básica
Ampliada;
?
Necessidade de ampliar a
cobertura de consultas médicas nas
clínicas básicas nas unidades de saúde
descentralizadas em função da excessiva
demanda de pacientes nos prontoatendimentos 24 horas;
?
A indispensabilidade da formação
de equipes para atuar nos Programas
Saúde da Família, Saúde Bucal, CAPS –
Centro de Atendimento Psicossocial e de
Agente de Combate à Endemias, assim
como os Programas da Assistência Social;
?
O engajamento desta
Municipalidade em oferecer ao contribuinte
e aos munícipes um serviço eficaz e de
excelência nos setores de Tributação,
Fiscalização, Atendimento e Agricultura;
?
Necessidade de suprir as vagas
de Técnicos nas Secretarias de Habitação,
Obras e Procuradoria Geral.
Destarte, justifica-se a realização
do procedimento em comento, conforme
solicitação das Secretarias Municipais de
Assistência Social, Educação, Habitação,
Finanças, Agricultura, Obras, Saúde, e
Procuradoria Geral, resta AUTORIZADA a
abertura do Concurso Público requisitado.
Guarapuava, 24 de fevereiro de 2011.
(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal
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EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização
de Concurso Público.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.º 034/11
CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina – FAUEL.
TOTAL: R$350.000,00
PRAZO: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 04/02/2011
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização
de Concurso Público.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina – FAUEL.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso XIII da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 04/02/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
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Guarapuava, 12/02 a 18/02 de 2011
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Ano XVII - Nº 720
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Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela,
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação,
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1970, data em que se comemorava a
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.
Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.

