
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA 
ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2008 
Em cumprimento às determinações do Senhor Giovani Maffini - Prefeito do Município de 
Santa Helena - Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Organizadora do 
Concurso Público nomeada pelo Decreto nº 001/2008 de 02 de janeiro de 2008, publicado 
em 04 de janeiro de 2008, 
RESOLVE 
TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas Escritas 
para provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, nos termos da legislação pertinente 
e das normas estabelecidas neste Edital. 
1 - DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO, 
HABILITAÇÃO E VALOR DA INSCRIÇÃO 
1.1 - Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, 
os cargos abaixo relacionados: 

Cargo 
Nº 

Vagas 
Salário 

(R$) 
C/H 

Sem. 
Escolaridade Completa 

Valor da 
Inscrição 

(R$) 

Advogado 03 2.500,00 20 
Ensino Superior em Direito 
e registro no conselho 
respectivo. 

60,00 

Agente Comunitário de 
Saúde 

42 510,00 40 Ensino Médio / cursando 40,00 

Agente de 
Endemias/Dengue 

10 510,00 40 Ensino Médio / cursando 40,00 

Assistente Social 02 2.139,41 40 

Ensino Superior em 
Assistência Social e 
registro no conselho 
respectivo. 

60,00 

Contador 01 2.800,00 40 

Ensino Superior em 
Ciências Contábeis e 
registro no conselho 
respectivo. 

60,00 

Dentista - E.S.F. 
Estratégia de Saúde da 
Família 

07 1.850,00 40 
Ensino Superior em 
Odontologia e registro no 
conselho respectivo. 

60,00 

Enfermeiro - E.S.F. 
Estratégia de Saúde da 
Família 

07 1.650,00 40 
Ensino Superior em 
Enfermagem e registro no 
conselho respectivo. 

60,00 

Fiscal Tributário 04 1.500,00 40 

Ensino Superior em 
Administração ou 
Contabilidade ou 
Economia e registro no 
conselho respectivo 

60,00 

Médico - E.S.F. 
Estratégia de Saúde da 

07 3.834,00 40 
Ensino Superior em 
Medicina e registro no 

60,00 



Família conselho respectivo. 

Técnico em Higiene 
Dental - E.S.F. 
Estratégia de Saúde da 
Família 

07 735,00 40 
Ensino Médio + Curso 
Técnico em T.H.D 

40,00 

Técnico em Enfermagem 
- E.S.F. Estratégia de 
Saúde da Família 

07 735,00 40 

Ensino Médio + Curso 
Técnico em Enfermagem e 
registro no conselho 
respectivo. 

40,00 

Técnico em Recursos 
Humanos 

01 1.414,41 40 Ensino Médio concluído. 40,00 

Médico Veterinário 01 1.750,00 40 

Ensino Superior em 
Medicina Veterinária e 
registro no conselho 
respectivo. 

60,00 

Psicólogo 01 1.650,00 40 
Ensino Superior Psicologia 
e registro no conselho 
respectivo. 

60,00 

Fonoaudiólogo 01 1.650,00 40 
Ensino Superior em 
Fonoaudiologia e registro 
no conselho respectivo. 

60,00 

Nutricionista 01 1.650,00 40 

Ensino Superior em 
Nutrição e registro no 
conselho regional 
respectivo. 

60,00 

1.2 - Os candidatos aprovados no Concurso Público, quando da sua convocação, serão 
admitidos pelo Regime Estatutário, com jornada de trabalho e remuneração conforme 
descritos no Edital. 
1.3 - Em cumprimento ao Art. 37, Inciso VIII da Constituição Federal, à Lei nº 7.853/89 e 
ao Decreto nº 3.298/99, ficam reservados aos portadores de deficiência 5% (cinco por 
cento) do total de vagas destinadas em cada cargo, desde que a deficiência de que são 
portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido. 
1.4 - Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas as pessoas 
portadoras de deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos 
habilitados, com estrita observância da ordem de classificação. 
2. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO 
2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica; 
2.2 - Ter idade mínima de dezoito (18) anos no ato da posse; 
2.3 - Provar estar quite com as obrigações eleitorais; 
2.4 - Provar estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino; 
2.5 - Possuir documento oficial de identidade com fotografia; 
2.6 - Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, 
atestado por declaração assinada pelo candidato; 
2.7 - Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração 
assinada pelo candidato; 
2.8 - Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de 
acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição 
Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20. 



2.9 - Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII 
do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20. 
2.10 - Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente 
quite com as demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício 
profissional, quando for o caso. 
2.11 - Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido. 
2.12 - Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e 
convocado para tomar posse do cargo. 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 - As inscrições serão realizadas no período de 13 de março de 2008 a 11 de abril de 
2008, em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 16h30min, na Av. Rio 
Grande do Sul, nº 1267 - Agência do Trabalhador - SINE, fone (45) 3268-2065. 
3.2 - As inscrições a serem realizadas no posto de inscrição deverão ser instruídas com a 
seguinte documentação: 
3.2.1 - Ficha de inscrição devidamente preenchida; 
3.2.2 - Fotocópia de documento oficial de identidade com fotografia e do CPF; 
3.2.2.1 - Considera-se documento oficial de identificação: Carteira de Identidade/Registro 
Geral (RG); 
3.2.3 - Procuração simples com firma reconhecida, anexa ao requerimento, caso a 
inscrição seja feita por terceiros. 
3.2.4 - Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
3.3 - A taxa de inscrição deverá ser recolhida no SICREDI, Agência 0710-2, C/C 63.957-5, 
mediante depósito na Conta Corrente do Instituto Superior de Educação, Tecnologia e 
Pesquisa Saber. 
3.4 - Inscrição via internet: 
3.4.1 - Será admitida a inscrição via internet, no endereço eletrônico www.saber.srv.br, 
solicitada no período de 13 de março de 2008 a 11 de abril de 2008 até o final do 
expediente bancário. 
3.4.2 - O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda não se 
responsabilizará por solicitação de inscrição por via internet não recebida por motivo de 
ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
3.4.3 - O candidato, após realizar sua inscrição via internet, deverá efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição, por meio de boleto bancário, pagável em toda rede bancária, até o 
dia 11 de abril de 2008, preferencialmente no SICREDI. 
3.4.4 - O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico www.saber.srv.br e 
deverá ser impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do 
preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
3.4.5 - As inscrições somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa 
de inscrição. 
3.4.6 - O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva 
do candidato à obtenção desse documento. 
3.4.7 - O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público no endereço 
eletrônico www.santahelena.pr.gov.br e no site www.saber.srv.br ou pelos telefones 
(45) 3268-2065 ou (45) 3225-3322. 
3.4.8 - Antes do recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois a 
taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese alguma. 



3.4.9 - Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, 
seja qual for o motivo alegado. 
3.5 - Os candidatos portadores de deficiência deverão anexar à ficha de inscrição, laudo 
original ou cópia autenticada, 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, nos termos do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999. Os candidatos que efetuarem as inscrições via Internet 
deverão encaminhar o referido laudo tendo como data máxima de postagem no dia 11 de 
abril de 2008, devendo ser enviado ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº 
1395, Centro, Cascavel-Paraná, CEP 85.801-050. 
3.5.1 - O laudo não poderá ter sido emitido há mais de noventa (90) dias da data de 
publicação deste edital. 
3.6 - O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na 
ficha de inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros e/ou não 
preenchimento de qualquer campo da ficha de inscrição, bem como pela apresentação de 
documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este edital. 
3.7 - Não haverá inscrição condicional, nem tampouco por correspondência. 
3.8 - O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as 
exigências impostas por este edital. 
3.9 - A Comissão Organizadora divulgará a homologação das inscrições, no Órgão Oficial 
do Município, em mural na Prefeitura Municipal de Santa Helena e no site 
www.santahelena.pr.gov.br ou www.saber.srv.br, no prazo de até 10 (dez) dias após o 
encerramento das mesmas. 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1 - Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no 
Concurso Público de que trata este Edital, nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99 e a 
Lei Complementar Municipal nº 001, de 06 de outubro de 1993, desde que a deficiência de 
que são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo em provimento. 
4.2 - O direito de concorrer à reserva de vagas será definido pelo laudo apresentado no 
ato da contratação, conforme item 3.5 deste edital, o qual será avaliado e homologado por 
médico do trabalho do município. 
4.3 - Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre nas 
categorias definidas no Art. 4, incisos I a V, do Decreto Federal nº 3.298/99, a 
homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos e não na listagem 
específica para portadores de deficiência. 
4.4 - No ato da inscrição o candidato portador de deficiência que necessite de atendimento 
diferenciado no dia do Concurso Público, deverá requerê-lo, por escrito, indicando as 
condições diferenciadas de que necessita para realização das provas. 
4.5 - As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à 
pontuação mínima exigida. 
4.6 - O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta 
condição, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 
4.7 - A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a primeira, a 
pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, 
somente a pontuação desses últimos. 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 



a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva, de múltipla escolha, com uma única 
alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os 
candidatos. 
b) Segunda etapa: consistirá em exame pré-admissional. 
5.1 - DA PROVA ESCRITA 
5.1.1 - A prova escrita será realizada no dia 27 de abril de 2008 em local a ser divulgado 
no Edital de Homologação das inscrições. 
5.1.2 - As provas serão realizadas no período da manhã. Os candidatos deverão 
comparecer ao local da prova às 8 horas, os portões serão fechados às 8h30min, horário 
oficial de Brasília, DF, após o qual não será permitida em hipótese alguma, o acesso de 
candidatos ao local das provas. 
5.1.3 - A prova escrita terá a duração improrrogável de 3 horas, avaliada na escala de 0 
(zero) a 100 (cem) pontos e será considerado aprovado o candidato que na somatória dos 
acertos obtiver nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos. 
5.1.4 - O candidato deverá comparecer ao local da prova munido da ficha de inscrição, 
lápis, borracha e caneta esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação 
de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. 
5.1.5 - Será excluído do Concurso Público, por ato da Comissão Organizadora do 
Concurso o candidato que cometer qualquer irregularidade constante do item 5.1.9 deste 
edital. 
5.1.6 - Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização da 
prova, o documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser 
apresentado documento que ateste o registro da ocorrência policial, expedido à, no 
máximo, 30 dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo 
coleta de dados de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
5.1.7 - A identificação especial será exigida também, ao candidato cujo documento de 
identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
5.1.8 - Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de 
respostas, que será o único documento válido para efeito de correção da prova. 
5.1.8.1 - Não serão computadas as questões não-assinaladas, assinaladas a lápis, assim 
como as questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que 
legíveis. 
5.1.8.2 - Em hipótese nenhuma haverá substituição do cartão de respostas em caso de 
erro ou rasura do candidato. 
5.1.8.3 - No cartão de respostas o candidato deverá colocar o seu número de inscrição, 
bem como a assinatura ou rubrica, utilizando sempre caneta esferográfica azul ou preta. 
5.1.9 - Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer 
natureza, o uso de telefone celular, fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos 
eletrônicos ou similares, bem como, tratar com descortesia os fiscais de provas ou 
membros da Comissão Organizadora. 
5.1.10 - O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser 
momentaneamente, em casos especiais, e na companhia de um fiscal de provas. 
5.1.11 - Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas 
estranhas ao Concurso Público nas dependências do local de aplicação da prova. 
5.1.12- Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova, seja 
qual for o motivo alegado pelo candidato, importando a ausência na sua eliminação do 
Concurso Público. 
5.1.13- Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local 
previamente marcado. 
5.1.14- O candidato impossibilitado fisicamente de comparecer ao local da realização da 
prova deverá solicitar à Comissão Organizadora, por escrito e com justificativa, a 



constituição de banca especial, no mínimo quarenta e oito (48) horas antes do horário 
marcado para início da mesma, devendo esta ser realizada no mesmo horário das demais. 
5.1.15- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas 
deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que 
será responsável pela guarda da criança. 
5.1.16- O candidato que se ausentar do ambiente de provas não poderá retornar em 
hipótese alguma. 
5.1.17 - Os dois últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos na 
sala, sendo somente liberados após terem entregues as provas e assinarem a folha ata e 
o lacre dos envelopes que guardarão os cartões de respostas para correção. 
5.1.18 - O candidato que queira contestar alguma questão poderá fazê-lo na Ata de Prova, 
a qual será encaminhada à Comissão Organizadora. 
5.1.19- Por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais adquiridos, a 
entidade responsável pela execução do Concurso Público e com anuência da Comissão 
Organizadora, se reserva o direito de não fornecer exemplares dos Cadernos de Provas à 
candidatos ou à instituições outras, mesmo após o encerramento do Concurso. 
5.1.20- Se o candidato quiser interpor recursos contra alguma das questões, por não tê-lo 
feito em Ata no dia da prova, poderá requerer cópia da prova junto à Comissão 
Organizadora, protocolando o pedido junto à Prefeitura Municipal de Santa Helena, 
respeitando sempre os prazos estipulados no item 6 deste Edital. 
5.2 - DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA: 
5.2.1 - Para os cargos que exigem até o Ensino Médio, a prova escrita será composta de 
40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 

Língua Portuguesa 10 2,5 

Matemática 10 2,5 

Conhecimentos Gerais 10 2,5 

Conhecimentos Específicos do cargo 10 2,5 

5.2.2 - Para os cargos de Nível Superior, a prova escrita será composta de 30 questões, 
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 

Conhecimentos Gerais 10 2,0 

Conhecimentos Específicos do Cargo 20 4,0 

5.3 - DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
5.3.1 - Os conteúdos programáticos estão descritos no Anexo I deste Edital e serão 
disponibilizados aos candidatos no ato da inscrição. 
5.4 - DO RESULTADO FINAL 
5.4.1 - Os candidatos que prestarão a prova escrita, serão classificados em ordem 
decrescente, de acordo com a média final obtida. 
5.4.2 - Serão considerados aprovados, os candidatos com Média de Classificação igual ou 
superior a 50 (cinqüenta) pontos. 
5.4.3 - Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores 
de preferência, na ordem de posicionamento: 
a) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
c) Candidato de maior idade. 
6. DOS PRAZOS PARA RECURSOS 
6.1 - O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos: 



6.1.1 - Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do 
primeiro dia útil subseqüente ao da publicação do edital de homologação das inscrições. 
6.1.2 - Com relação à prova escrita (questões objetivas), no prazo de 02 (dois) dias úteis a 
contar do primeiro dia útil subseqüente ao da realização da prova. 
6.1.3 - Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do 
concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 
6.2 - O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo que o 
candidato se julga prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações 
com citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia 
específica, etc., juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser dirigido à 
Comissão Organizadora, entregue e protocolado na Prefeitura Municipal de Santa Helena. 
6.3 - Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for 
interposto fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e/ou material, em sua 
elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto nesse Edital. 
6.4 - Se da análise de recursos resultar anulação de questões, essas serão consideradas 
como respondidas corretamente por todos os candidatos. Se resultar alteração de 
gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas conforme essa alteração e seu 
resultado final divulgado de acordo com esse novo gabarito. 
6.5 - Os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do mérito, mesmo 
que devidamente fundamentados. 
7. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
7.1 - O Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos a contar da data de publicação 
da homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do 
Poder Executivo Municipal. 
7.2 - A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à 
nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionado a observância das disposições 
legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade e a 
necessidade do serviço público. 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
8.1 - Se aprovado e convocado, o candidato, por ocasião da posse, deverá apresentar 
todos os documentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem 
solicitados, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e 
conseqüente não nomeação. 
8.2 - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame 
médico e psicológico e apresentação dos documentos legais que lhe forem exigidos. 
8.3- Os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na jurisdição territorial 
do município de Santa Helena, podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de 
acordo com as necessidades da administração do município. 
8.4 - A convocação dar-se-á por Edital, publicado no jornal Órgão Oficial do Município, 
afixado em mural e no site oficial da Prefeitura do Município de Santa Helena - Pr. 
8.5 - É de responsabilidade do candidato manter seus dados cadastrais (endereços e 
telefone) atualizados junto ao Departamento Pessoal do Município. 
8.6 - O candidato classificado que não aceitar a vaga ofertada será considerado desistente 
e seu nome será eliminado da lista dos classificados, perdendo o direito da vaga adquirida. 
8.7 - O profissional será efetivado no cargo quando cumprir os requisitos do estágio 
probatório previsto na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos de 
Santa Helena. 
8.8 - É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais 
comunicados com a divulgação dos locais e datas das provas que serão publicados no 
jornal Órgão Oficial do Município, e afixado em mural no hall de entrada da Prefeitura e no 
site oficial (www.santahelena.pr.gov.br 



) do Município de Santa Helena.  
8.9 - O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital 
e, em caso de classificação e nomeação, a observância do Regime Jurídico nele indicado. 
8.10- Os cartões resposta deste Concurso Público bem como os cadernos de provas serão 
arquivados pela instituição responsável pela elaboração e correção das provas e serão 
mantidos pelo período de seis (06) meses, findo o qual, serão incinerados. 
8.11 - A instituição contratada conforme Convite nº 010/2008, fica responsável pela 
elaboração, aplicação e correção das provas, bem como pela Banca Examinadora do 
certame. 
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do 
Concurso Público, com auxílio da Assessoria Jurídica do Município. 
9.2- Faz parte deste Edital o Anexo I - Dos Conteúdos Programáticos. 
9.3 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
Prefeitura do Município de Santa Helena, Estado do Paraná, em 12 de março de 2008. 
Marion de Oliveira Bueno Dobbro 
Presidente da Comissão Organizadora 
CONCURSO PÚBLICO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA- PR 
ANEXO I DO EDITAL Nº 01/01/2008 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
1 - LÍNGUA PORTUGUESA 
1.1 - Para os cargos cuja escolaridade seja Ensino Médio: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, 
Parônimos, Homônimos e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência 
nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 
Referências Bibliográficas: Livros didáticos do Ensino Fundamental e Apostila para 
Concursos. 
2 - MATEMÁTICA 
2.1 - Para os cargos cuja escolaridade seja Ensino Médio: 
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. 
Referências Bibliográficas: Livros didáticos do Ensino Fundamental e Apostilas para 
Concurso. 
3 - CONHECIMENTOS GERAIS PARA TODOS OS CARGOS: 
Fundamentos Históricos e Geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A 
Revolução de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-
Conservadora (1946 a 1964). Governos Militares. Brasil Contemporâneo. História do 
Paraná. História de Santa Helena. Organização Política e atualidades de Santa Helena, do 
Paraná, do Brasil e do Mundo. Aspectos geográficos e históricos de Santa Helena: 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia, 
emancipação e símbolos municipais. Ética e Trabalho. 
Referências Bibliográficas:Livros didáticos do Ensino Fundamental e Médio que versam 
sobre os assuntos solicitados. Livros, revistas e jornais da atualidade,. História de Santa 
Helena - José Augusto Colodel. Apostila para Concursos. (Biblioteca Municipal) 
4. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 
Advogado 
Direito Constitucional: Direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres individuais e 
coletivos, direito social, habeas corpus, mandado de segurança, ação popular, habeas-



data; da nacionalidade, dos direitos políticos; da União, dos Estados, dos Municípios; da 
administração pública, dos servidores públicos civis. Emendas à Constituição, das Leis. Do 
poder executivo. Do Presidente da República. Do poder Judiciário. Princípios do Estado de 
direito, da legalidade, da igualdade, do controle judiciário. Funções essenciais da justiça, 
ministério público, advocacia geral da União e defensoria pública. Do sistema tributário 
nacional, da política urbana. Da seguridade social e do meio ambiente. Direito 
Administrativo: Administração Pública Direta e Indireta: Órgãos e Entidades. Autarquias. 
Atos e fatos administrativos. Classificação dos Atos Administrativos. Elementos do Ato 
Administrativo. Vinculação e Discricionariedade do Ato Administrativo. Perfeição, Validade 
e Eficácia dos Atos Administrativos. Atributos do Ato Administrativo. Teoria dos Motivos 
Determinantes. Formas de extinção dos Atos Administrativos. Atos Administrativos 
Inválidos. Convalidação. Contratos Administrativos. Conceitos e Caracteres Jurídicos. As 
Diferentes Espécies de Contratos Administrativos. Os Convênios Administrativos. 
Formação dos Contratos Administrativos. Licitação: conceito, princípios, fundamentos, 
modalidades e procedimentos. Lei n.º 8666/93 e demais alterações. Execução dos 
Contratos Administrativos. Inexecução sem culpa: teoria da imprevisão, caso fortuito e 
força maior, fato do Príncipe, fato da Administração, extinção dos contratos 
administrativos. Poderes Administrativos. Poder hierárquico, disciplinar e normativo. Poder 
de Polícia: conceito e setores de atuação; polícia administrativa e polícia judiciária; 
características; liberdades públicas e o poder de polícia. Utilização e ocupação dos Bens 
Públicos: Permissão e Concessão de uso, Concessão de domínio pleno. Intervenção do 
Estado na Propriedade Privada. Servidões Administrativas. Requisição e Ocupação 
Temporária. A Desapropriação por Utilidade Pública: conceito e fundamentos jurídicos. 
Procedimento Administrativo e Judicial. A Indenização. Contratação direta em concessões 
de serviços de saneamento. Dispensa de declaração de utilidade pública nas ações de 
servidão administrativa. Lei do Pregão. Lei da Improbidade Administrativa - Lei 8.429/92 
Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar 101/2000. Lei Federal e Processos 
Administrativos. Lei das Parcerias Público - Privadas (PPAS). Servidores Públicos - 
Regime Estatutário. Aposentadoria e Pensão - Emendas Constitucionais (nº 19, 20 e 47). 
Direito Civil: Lei de introdução ao código civil, pessoa natural, pessoa jurídica, 
personalidade, domicílio, residência, bens, diferentes classes de bens, fatos jurídicos, 
prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: classificação, aquisição, efeitos e 
perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia, 
obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de créditos, 
contratos, obrigações por atos ilícitos, espécies de contratos, responsabilidade civil, teoria 
da culpa e do risco. Direito Processual Civil: Jurisdição, competência, critérios 
determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, 
capacidade postulatória do litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, da 
nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao processo. Processo e 
procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, 
defesa do réu, espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, da 
prova, ônus da prova, dos recursos e suas espécies, da ação rescisória. Direito do 
Trabalho e Processual do Trabalho: Conceito de empregado e empregador, contrato 
individual de trabalho por prazo determinado e indeterminado, interrupção e suspensão de 
contrato de trabalho, trabalho em condições insalubres, periculosas. Trabalho noturno, 
jornada de trabalho, convenções coletivas de trabalho, justiça do trabalho, varas do 
trabalho, competência das varas, tribunais regionais do trabalho, jurisdição e competência, 
férias, licença paternidade e maternidade, proteção do trabalho da mulher e do menor, 
repouso semanal remunerado, o trabalho temporário, seguro desemprego e 13º salário. 
Direito Penal: Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal. Crimes contra a administração 
pública; Crimes contra a administração da justiça; Crimes contra a organização do 



trabalho. Direito Tributário: Princípios Constitucionais Gerais e Tributários. Princípios da 
Segurança Jurídica, Legalidade, Tipicidade, Isonomia, Capacidade Contributiva, 
Anterioridade, Irretroatividade, Não-confisco, Não-cumulatividade, Seletividade. As 
Imunidades Tributárias. Sistema Constitucional Tributário. A Partilha das competências 
tributárias. O exercício das competências. Sistema de participações na arrecadação. 
Competência tributária e capacidade tributária ativa. A Lei Tributária no tempo e no 
espaço. Critérios da Interpretação. Espécies Tributárias. Tributos Municipais. Hipótese da 
incidência e fato jurídico tributário (fato imponível). Causas de extinção do crédito: 
pagamento, compensação, transação, remissão, decadência, prescrição, conversão do 
depósito em renda, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, 
decisão judicial passada em julgado, pagamento antecipado no lançamento por 
homologação. Exclusão do crédito tributário: Isenção e Anistia. Suspensão da Exigibilidade 
do Crédito. As Infrações e as Sanções Tributárias. Classificação. Espécies de Sanções. 
Princípios Aplicáveis. A Responsabilidade por Infrações. Ilícitos ou infrações tributárias e 
os crimes fiscais. A Denúncia Espontânea. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000). 
Pessoas sujeitas à Lei. Renúncia Fiscal face à Lei de Responsabilidade Fiscal. Direito 
Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas 
e Judiciais para a Proteção Ambiental e Cultural. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação 
de Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção 
ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e 
Limitações Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, 
Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodiversidade e da 
Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental - EIA. 
Relatório de Impacto Ambiental -RIMA- Outros estudos e relatórios. Dano Público 
Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. 
Responsabilidade objetiva. Histórico. Crimes Ambientais. Responsabilidade Penal da 
Pessoa Jurídica. Direito Comercial: Estabelecimento Comercial ou Fundo de Comércio: 
Noção; Elementos ou Bens que o Integram; Desapropriação. Sociedades Comerciais: 
Conceito; Natureza do Ato Constitutivo; Início e Fim da Personalidade Jurídica e 
Desconsideração. Sociedade Anônima ou Companhia: Títulos de sua Emissão (Formas, 
Espécies, Classes e Direitos que Asseguram); Responsabilidade dos Administradores. A 
Sociedade de Economia Mista e suas Peculiaridades. Franquia. Legitimidade Ativa e 
Passiva para a Ação; Efeitos em relação aos Contratos, à Pessoa do Falido, aos 
Administradores e aos Sócios da Sociedade Falida. A Administração da Falência. Atos 
Ineficazes e Revogáveis em Relação à Massa Falida. Pedido de Restituição e Embargos 
de Terceiro. Classificação dos Créditos na Falência. Créditos Inexigíveis e Créditos 
Incólumes. Realização do Ativo e Pagamento do Passivo. 
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor do Município de Santa Helena- PR. 
Agente Comunitário de Saúde 
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PCAS/ESF; O Agente Comunitário de 
Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do 
Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias; Urbanização, Industrialização 
e epidemias; Indicadores de saúde; O diagnóstico comunitário; Planejamento); Meio 
Ambiente: (Água, solo e saúde); Doenças mais comuns na comunidade: (Introdução à 
Microbiologia. Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, Resistência e Imunidade, 
Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde 
Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: ( 
Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Fecundação e Gestação, Pré-
Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério: Um 
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, 
Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e 



Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, O Perfil do Idoso, Prevenção de 
Acidentes); Educação em saúde; 
Agente de Endemias/Dengue 
Noções sobre febre amarela e dengue. Biologia dos vetores. Organização das operações 
de campo. Criadouros. Estratificação entomo-epidemiológica dos municípios. Pesquisa 
entomológica. Tratamento. Recomendação quanto ao manuseio de inseticidas e uso de 
E.P.I. Controle biológico e manejo ambiental. Cuidado higiênico do corpo e alimentos. 
Cuidados com o meio ambiente e saneamento básico. Epidemias e endemias: cólera, 
febre amarela, dengue, hanseníase, tuberculose, leptospirose, leishmaniose, mal de 
Parkinson, mal de Alzheimer, hipertensão arterial, diabetes, neuplasias, saúde mental, 
DST/AIDS. Saúde da criança, do adolescente, da mulher, do idoso. Noções de ética. 
Noções de prevenções e recuperação da saúde. Competência dos agentes de endemias. 
Assistente Social: 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. 
Possibilidades e limites de atuação do assistente social. Políticas Sociais. Relação 
Estado/Sociedade. Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Políticas de 
Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de Assistência. 
Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei Orgânica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação. Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Atuação do Assistente Social. 
Pesquisa Social: projetos, métodos e técnicas qualitativas e quantitativas. Planejamento 
Social: Planejamento estratégico, Planos, Programas e Projetos. Avaliação de programas 
e políticas sociais. Instrumentos e técnicas de intervenção: estudo social, perícia, laudo e 
parecer social. Trabalho com Grupos. Atuação em equipe interdisciplinar. Abordagem 
individual. 
Contador 
Contabilidade Geral: objetivo, finalidade; conceito, objeto e campo de atuação; patrimônio 
e suas variações; contas ( conceito, tipo e plano de contas); escrituração; métodos, diário, 
razão e livros auxiliares; registro de operações mercantis e de serviços; Provisões; 
depreciação, amortização e exaustão; ajustes e levantamento de demonstrativos 
financeiros (balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração 
das mutações do patrimônio liquido e demonstração das origens e aplicações de 
recursos); participações societárias (conceito, classificação e formas); Contabilidade 
Societária: Cisão, Incorporação e Fusão.partes relacionadas, Contabilidade gerencial: 
noções preliminares (características da contabilidade gerencial); custos para avaliação de 
estoques, controle e tomada de decisão; informações contábeis para tomada de decisão; 
análise de balanços como instrumento de avaliação de desempenho (análise vertical, 
análise horizontal e análise por quocientes - liquidez, atividade e rentabilidade). Auditoria: 
noções básicas de auditoria interna, natureza e campo de atuação da auditoria; auditoria 
governamental, campo de atuação, classificação, aplicação, auditoria externa ou 
independente, normas CVM. Contabilidade Intermediária: conceitos, funções, aplicações. 
Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação; bens públicos, entidades públicas, 
conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário; créditos 
adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas orçamentárias; estágios e 
classificação; receitas e despesas extra-orçamentárias, variações independentes da 
execução orçamentária; sistema de contas: conceito e classificação; demonstrativos 
contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações 
patrimoniais; SIAFI (Sistema integrado de administração financeira), contabilidade 
orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas segundo as categorias 
econômicas. Classificação funcional programática: código e estrutura. Programa de 



trabalho de governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-
programa, programas e sub-programas por projetos e atividades. Comparativo da receita 
orçada com a arrecadada. Comparativo da despesa autorizada com a realizada. 
Demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar). Organização dos serviços de 
contabilidade pública. Formulas de escrituração contábil. Controle dos bens patrimoniais. 
Controladoria no setor público: conceito, classificação, forma de atuação, objetivos; o 
controle no setor público; controle interno e controle externo: o exercício do controle na 
gestão pública: regulamentação legal. Legislação: Lei 4.320/64; Lei 8.666/93; Lei 
complementar 101/00 (LRF); Lei 6.404/76; Lei 10.303/01. Tópicos contemporâneos de 
Contabilidade Geral. 
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor do Município de Santa Helena- PR. 
Dentista - E.S.F. Estratégia de Saúde da Família 
Odontolgia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à 
odontologia. Níveis de prevenção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das 
doenças bucais. 
Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema 
dental. 
Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. 
Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância 
anestésica. Toxicologia. 
Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações 
exodônticas. Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. 
Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais 
protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e 
posteriores. Adesivos. Amalgáma. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador 
Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. Técnicas restauradoras minimamente 
invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. 
Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas 
no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do 
canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. 
Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. 
Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação 
central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas 
cardiovasculares, doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. 
Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária 
na criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em 
dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos. 
Fluorose dental. Selantes. Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em 
crianças. Farmacologia para crianças. 
Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem 
microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. Anomalias 
dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles. 
Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo 
dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. 
Periodontite. Doenças infecciosas. 
Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição 
das resinas. 
Ética odontológica: Código de ética odontológica. 
Saúde Publica: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 
e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da 
Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 



Enfermeiro - E.S.F. Estratégia de Saúde da Família 
Fundamentos de enfermagem: Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e funções. 
Instrumentos básicos de enfermagem. O Processo de trabalho de enfermagem. 
Metodologia de assistência. Assistência de enfermagem nas necessidades: alimentação, 
higiene, eliminação, regulação térmica, movimentação, deambulação, sono, repouso, 
respiração, integridade física e terapêutica. 
Enfermagem Geral. Enfermagem Clinica. Administração de medicamentos. Programa de 
Controle de Infecção Hospitalar. 
Ética profissional: Código de Deontologia de Enfermagem. Legislação do exercício 
profissional. 
Enfermagem médico-cirúrgica: Assistência de enfermagem a pacientes com infecções 
crônicas dos sistemas: cardiovascular, respiratório, urinário, endócrino e gastrointestinal. 
Métodos de desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem em situações de 
urgência: politraumatismo, queimadura, ferimentos, hemorragias, parto de urgência, 
choque elétrico, urgência psiquiátrica, crise convulsiva, picada de animais peçonhentos, 
intoxicações e paradas cárdio-respiratórias. 
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-
puerperal. Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de 
enfermagem ao recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). 
Crescimento e desenvolvimento infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento 
materno. Crianças com afecções dos aparelhos respiratórios, renais, vias urinárias e do 
aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, cardiovasculares e digestivos, 
considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento infantil. 
Enfermagem de saúde Pública e Coletiva: O programa de vigilância epidemiológica. As 
doenças de Notificação Compulsória. As doenças sexualmente transmissíveis. Imunização 
e cadeia de frio. Calendário de Vacinas. Assistência de enfermidade no domicilio. 
Participação popular. Trabalho com grupos educativos. Trabalhos em equipes. Sistema 
Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e 
portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da Saúde). Norma Operacional 
Básica (NOB/SUS/96). 
Administração aplicada à enfermagem: Princípios de administração geral, administração 
aplicada em unidades da rede básica de saúde. 
Epidemiologia: Coeficiente e indicadores de saúde mais utilizados pela saúde pública. 
Programa Saúde da Família - PSF Assunto: Responsabilidades. Atribuições e Bases de 
ações da Equipe do Programa Saúde da Família. Principais responsabilidades da Atenção 
Básica a serem executadas pelas Equipes de Saúde da Família nas áreas prioritárias da 
Norma Operacional Básica da Assistência a Saúde (NOAS/2001). Unidade de Saúde da 
Família. A implantação, evolução, seus princípios e sua aplicação. Bases das ações da 
Equipe Saúde da Família (ESF) e Equipe Saúde Bucal (ESB). 
Fiscal Tributário 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: - poderes administrativos - atos administrativos - contratos 
administrativos - serviços públicos - servidores públicos - responsabilidade civil da 
administração - controle da administração - regime jurídico administrativo - serviços 
públicos - poder de polícia - atos administrativos - contrato administrativo - licitação - 
administração indireta - órgãos públicos - servidores públicos - processo administrativo - 
bens públicos - controle da administração pública - improbidade administrativa - Lei de 
Responsabilidade Fiscal. AUDITORIA: - Aspectos gerais: Normas de Auditoria. Ética 
Profissional, Responsabilidade Legal, Objetivo, Controle de Qualidade. Desenvolvimento 
do plano de auditoria: Estratégia de Auditoria, Sistema de informações, Controle interno, 
Risco de auditoria. Testes de auditoria: Substantivos, De observância, Revisão analítica. 
Proc edimentos de auditoria: Inspeção, Observação, Investigação, Confirmação, Cálculo, 



Procedimentos analíticos. CONTABILIDADE GERAL - Conceito, princípios contábeis; 
Contas: conceito, função, funcionamento, teoria das contas, classificação das contas; 
Plano de Contas: conceito, finalidades, características, planificação contábil; Escrituração: 
objeto, classificação, disposições legais, livros de escrituração, formalidades na 
escrituração contábil; Lançamento: conceito, critérios para debitar e creditar, fórmulas de 
lançamento, retificação de lançamentos, documentos contábeis; Balancete de Verificação: 
conceitos, tipos de balancetes, periodicidade; Apuração do Resultado do Exercício: 
períodos contábeis, regimes de apuração do resultado, lançamentos de ajustes; Avaliação 
de Investimentos: conceito, critérios, método de equivalência patrimonial; Correção 
Monetária: conceito, obrigatoriedade, métodos, elementos a corrigir, contabilização da 
conta resultado da correção monetária; Demonstrações Contábeis: conceito, 
periodicidade, obrigatoriedade, balanço patrimonial, demonstração do resultado do 
exercício, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração de mutações 
do patrimônio líquido, demonstração de origens e aplicações de recursos. 
CONTABILIDADE PÚBLICA: conceito, campo de aplicação e relações com outras 
disciplinas, sistemas de contabilização, regimes contábeis; Orçamento Público: definição e 
princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento (Plano Plurianual, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais), ciclo orçamentário, créditos 
adicionais; Receita Pública: conceito, classificação legal da receita orçamentária, receita 
extra-orçamentária, estágios da receita pública; Despesa Pública: conceito, classificação 
legal da despesa orçamentária, despesa extra-orçamentária, estágios da despesa 
segundo a lei, estágios da despesa segundo a realidade, restos a pagar, dívida pública, 
regime de adiantamento. Lei nº 4.320/64 normas Gerais de direito financeiro para 
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios 
e do Distrito Federal. DIREITO CONSTITUCIONAL - Dos princípios fundamentais. - Dos 
direitos e garantias fundamentais. - Da Organização do Estado. - Da tributação e do 
orçamento. - Da ordem econômica e financeira. - Emendas constitucionais. - Lei Orgânica 
do Município. DIREITO PENAL - Crimes contra a Administração Pública: capítulo I e 
capítulo II. Lei nº 8.137/90 que define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra 
as relações de consumo. DIREITO TRIBUTÁRIO - Sistema Tributário Nacional. - 
disposições gerais, competência tributária; impostos municipais, taxas e contribuição de 
melhoria; Normas Gerais de direito tributário: legislação tributária, obrigação Tributária, 
crédito tributário, administração tributária - Decreto-Lei 406/68 e suas alterações - art. 8° e 
seguintes. 
Lei Orgânica Municipal, Estatuto do Servidor e Código Tributário do Município de Santa 
Helena- PR. 
Médico - E.S.F. Estratégia de Saúde da Família 
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais 
fraturas. Torções. Luxações. Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna 
vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdominais. Oclusão 
intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. 
Abdome agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório. 
Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas 
com e sem sinais de localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, 
distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, doença de Parkinson, demência 
e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-
Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da 
supra-renal, diabete melito tipo I e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, 
acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e 
hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das 
vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, 



tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, tromboembolia pulmonar, 
doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: arritmias 
cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite 
infecciosa e pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica 
coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: 
artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, 
dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer 
do esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, 
doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose 
hepática, doença diverticular do cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de 
origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente 
transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, 
toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, 
linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, 
insuficiência respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, 
afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais 
peçonhentos. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 
e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Constituição Federal de 1988 (seção II - Da 
Saúde). Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
Técnico em Higiene Dental - E.S.F. Estratégia de Saúde da Família 
Cavidade bucal: condições normais. Cariologia. Placa bacteriana. Noções básicas sobre 
acometimento periodontais: gengivite e outras lesões fundamentais. Anatomia dental e do 
periodonto. Tipos de Dentição. Ergonomia. Técnicas de escovação. Métodos auxiliares de 
prevenção (flúor, selantes, fio dental, escovas unitufo e interproximal, anti-sépticos). 
Raspagem sub e supra- gengival. Selantes. Noções básicas: Biossegurança. Equipamento 
de Proteção individual. (EPI's). Noções básicas sobre: Descontaminação, Desinfecção, 
Esterilização, Assepsia, Antiasepsia, Cadeia asséptica infecção barreiras protetoras 
individuais e gerais. Instrumentais e Materiais dentários utilizados na prática diária. 
Técnicas de RX. Índices Epidemiológicos. Código de Ética da Classe. Sistema Único de 
Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e 
Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II Da Saúde); Norma Operacional 
Básica (NOB/SUS/96) Programa Saúde da Família (PSF). 
Técnico em Enfermagem - E.S.F. Estratégia de Saúde da Família 
Ética Profissional - Assuntos:Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de 
Enfermagem (COREN e COFEN). 
Introdução à Enfermagem - Assuntos: Noções de Anatomia e Fisiologia. Necessidades 
básicas e essenciais do ser humano. Cuidados higiênicos com os pacientes. Higiene das 
mãos. Prontuário do pacientes. Sinais vitais. Mensuração de peso e altura. Controle das 
eliminações urinárias e intestinais. Posição para exames. Prevenção de deformidades e 
escaras de decúbitos. Preparo e manuseio de materiais estéreis. Colheita de materiais 
para exames de laboratórios. Oxigenoterapia, inaloterapia e exercícios respiratórios. 
Sondagem vesical. Sondagem gástrica. Entroclisma. Técnicas de curativos e colocação de 
ataduras. Medicações princípios e técnicas de aplicações. Administração, dosagem e 
cálculos. Nutrição e dietoterapia: conceito de nutrição, nutrientes, alimentação, 
dietoterapia, dietas para as diversas infecções do organismo. Manipular e administrar 
medicamentos utilizando técnica asséptica. Princípios de farmacologia; Manusear 
equipamentos e materiais de acordo com manuais e técnicas adequadas. Identificar as 
prioridades e aplicar os princípios de assistência de enfermagem nas condições de 
emergência. Relatar de forma precisa e clara a assistência prestada. Interpretar dados de 



monitorização na assistência ao paciente. Realizar procedimentos de higiene e conforto 
para o paciente. Aplicar o cuidado integral ao paciente no pré, trans e pós-operatório. 
Prestar assistência de enfermagem ao grupo materno-infantil. Aplicar técnicas adequadas 
de descarte de resíduos biológicos, físicos, químicos e radioativos na realização do 
trabalho. Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho afim de prevenir 
doenças profissionais e acidentes de trabalho, utilizando adequadamente os 
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). 
Enfermagem Médica e Cirúrgica - Assuntos: Assistência de enfermagem a pacientes 
apresentando sinais e sintomas de: dor, febre, edema, dispnéia, disfagia, azia, náuseas, 
vômitos, hematemese, melena, diarréia, desinteria, desidratação, constipação, flatulência e 
icterícia. Métodos de desinfecção e esterilização. Assistência de enfermagem a pacientes 
portadores de moléstias infecto-contagiosas. Etiologia profilaxia de moléstia infecto-
contagiosas mais comuns no Brasil: sarampo, rubéola, coqueluche, difteria, escarlatina, 
varicela, parotidite, febre, tifóide, tétano, hepatite, dengue, febre amarela e meningite. 
Técnicas de isolamento. Assistência de enfermagem em atendimento de urgência: 
hemorragia, ferimentos, fraturas e luxações, choque elétricos; queimaduras, parada 
cárdiorespiratória, intoxicação e envenenamentos, picadas e mordeduras de animais, 
politraumatismo, transporte de acidentados, corpos estranhos e convulsões. 
Enfermagem Materno-Infantil e Enfermagem Obstétrica - Assuntos: Assistência de 
enfermagem às gestantes, parturientes, puérperas. Assistência de enfermagem ao recém-
nascido, à criança sadia e à criança doente. Obstetrícia, embriologia, gravidez, 
intercorrências mais comuns na gravidez, trabalho de parto e nascimento, saúda da 
mulher e da criança. 
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva - Assuntos: Noções gerais de Saúde Pública e 
Coletiva: conceito de saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. 
Imunizações ativa e passiva. Saneamento básico sistema de água, esgoto, destino de lixo. 
Parasitose intestinal. Calendário de vacinação, Assistência a pacientes com doenças 
sexualmente transmissíveis: sífilis, gonorréia, condiloma e cancro mole. AIDS. Noções de 
trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 (seção II 
Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). 
Técnico em Recursos Humanos 
Aspectos gerais da redação oficial. Gestão de qualidade: ferramentas e técnicas. 
Administração e organização. Serviços públicos: conceitos, elementos de definição, 
princípios, classificação. Atos e contratos administrativos. Empresa moderna, empresa 
humana. Relações humanas e interpessoais. 
Ética e Responsabilidade Social; Planejamento Estratégico, de Recursos Humanos e de 
Carreira; Recrutamento e Seleção; Legislação Trabalhista ; Comunicação; Criatividade e 
Inovação Organizacional; Desenvolvimento de Equipes; Avaliação de Potenciais, 
Desempenhos e Gestão da Competência. Gerenciamento de Projetos. 
Informática: Sistema Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, 
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97 / 2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, 
PowerPoint), Internet; Anti-vírus. 
Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno da Prefeitura Municipal de Santa Helena - PR. 
Médico Veterinário 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO - Assunto CLÍNICA MÉDICA: Processos gerais de 
exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria clínica; Clínica dos 
aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e pele; 
.Síndrome convulsiva; .Toxicoses; Choque; .Queimaduras; .Traumatismos. ANÁLISES 
CLÍNICAS: .Interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, pesquisa 
de uréia, glicose, creatinina, colesterol, transminases e fosfatases; .Microbiologia; 



3.Função Hepática; .Função Tireóide; .Função Renal; .Eletrólitos e Equilíbrio ácido- 
básico.ANATOMIA PATOLÓGICA: .Técnica de necropsia dos caninos, felinos e aves; 
.Colheita de material;.Exames "post-mortem"; .Aspectos gerais das lesões produzidas por 
agentes biológicos: vírus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias; .Aparelho respiratório, 
aparelho urinário, sistema nervoso, aparelho circulatório. DOENÇAS INFECTO-
CONTAGIOSAS E PARASITÁRIAS DE INTERESSE SANITÁRIO: Etiologia; 
Sintomatologia; Epidemiologia; Diagnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos 
animais domésticos. PRINCIPAIS ZOONOSES DE IMPORTÂNCIA EM SAÚDE PÚBLICA: 
.Etiologia; Sintomatologia; Epidemiologia; Profilaxia. AGENTES DE TOXINFECÇÕES 
ALIMENTARES: Aspectos microbiológicos das principais intoxicações e infecções 
veiculadas ou transmitidas por alimentos. I-DEFINIÇÕES: .Contaminação; .Taxa de 
Incidência;.Quarentena; Período de Incubação; Desinfecção; Infecção; Desinfestação; 
Infestação; Endemia; Imunidade; Fonte de Infecção; Patogenicidade; Hospedeiro; Período 
de Transmissibilidade; Taxa de Mortalidade; Zoonoses. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA. 
Psicólogo 
Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na 
atualidade. 
Acompanhamento de pessoal: Adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação 
ao estresse. 
Estruturas Clínicas: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio 
emocional, fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. 
Psicologia Familiar: O trabalho com família - orientação, aconselhamento e sua dinâmica. 
Psicologia escolar: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação 
entre a dificuldade escolar e problema emocional. 
Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, 
fases da vida. 
Freud, distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, 
manipulações e hábitos e comportamento. 
Saúde Publica e Código de Ética do Profissional Psicólogo: Comportamento ético do 
profissional e Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, 
Lei(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 ( seção 
II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) 
Fonoaudiólogo 
Conhecimentos básicos - Assunto: Disartria e Dislalia. Conceito Tratamento 
Fonoaudiologia Escolar. Campo de atuação Prevenção e reabilitação .Audiologia Clínica. 
Determinação dos limiares tonais por via aérea e via óssea Logoaudimetria e 
imitanciometria Método eletrofisiológicos de avaliação da audição: BERA e Emissões 
Otoacústicas vantagens e desvantagens Aquisição e Retardo de Linguagem. Motricidade 
Oral Desenvolvimento das funções estomalognáticas Princípios aplicados ao diagnóstico e 
tratamento miofuncional Disfonia. Classificação, conceito, etiologia e reabilitação vocal 
Fissuras labiopalatinas e insuficiência faringes Classificação de fissuras Incompetência e 
insuficiência Velo-faríngea Distúrbios da voz e problemas associados Leitura e Escrita e 
Dislexia. Definições, causas e atuação fonoaudiológica Disfluência e Gagueira. Disfluência 
versus gagueira Atuação interdisciplinar Fonoaudiologia e Saúde Pública. Áreas de 
atuação 
Nutricionista 
Conhecimento específico - Assunto: Importância da alimentação para o homem e a 
sociedade. Nutrientes energéticos, reguladores e construtores: Funções, necessidades 
diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. Finalidades e Leis da 
alimentação. Determinação de valor calórico total. Necessidades calóricas. Modificação do 
regime normal: Pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante, nutriz, idoso. 



Classificação das dietas terapêuticas. Fisiopatologia e dietoterapia: Distúrbio do aparelho 
digestivo, distúrbios metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, ontologia, distúrbios renais, 
gota, doenças infantis, estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: 
pré-preparo, preparo, cocção. Quantidade de compras: fator de correção, massas 
alimentares. Equivalência de pesos e medidas. Cereais: tipos, princípios de cocção, massa 
alimentícias. Leguminosas: variedades, valor nutritivo, fatores que interferem na cocção. 
Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Frutas: 
valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na cocção. Carnes (bovinos, 
suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de cocção. Gorduras: 
utilização culinária, decomposição. Leite e derivados: processos de industrialização, 
utilização culinária, decomposição. Técnicas básicas de congelamento. Aproveitamentos 
de sobras e partes não convencionais dos alimentos. Nutrição e gravidez. Gravidez na 
adolescência. Aleitamento materno e artificial. Alimentação da criança de 0 a 12 anos. 
Higiene alimentar. Controle do desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças 
transmitidas por alimentos: agente biológicos e químicos, epidemiologia, medidas 
preventivas. Água: cuidados Lixo: acondicionamento e destino Educação alimentar: 
objetivos e importância. Planejamento de aulas de educação alimentar: conteúdo, 
estratégia, aplicação, avaliação. Inquéritos alimentares: tipos e importância. Administração 
aplicada, instrumentos administrativos: organograma e fluxograma. Dimensionamento de 
espaço físico. Dimensionamento de pessoal. Organização dos serviços de alimentação: 
rotinas, roteiros, empregos e atribuições. Tipos de serviços de alimentação para a 
coletividade. Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de materiais. 
Higiene e segurança no trabalho. Ética profissional. Código de defesa do consumidor. 
Noções Básicas de Economia da Alimentação e Nutrição. 


