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EDITAL Nº 002/2009 – SMA 
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE Jaguariaíva, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o disposto nas Leis Municipalis12/2001 e 14/2001 e na Lei Orgânica do Município 

 
T O R N A   P Ú B L I C O  

 
que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS ESPECÍFICAS , destinado ao 
provimento de Cargos do Município de Jaguariaíva no REGIME CELETISTA, para o Grupo UNIVERSITÁRIO e 
Grupo TÉCNICO, que se regerá de acordo com as instruções especiais que ficam fazendo parte integrante 
deste Edital. 

 
TÍTULO I 

 
1. DOS CARGOS, NÚMERO DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO  E REMUNERAÇÃO 

 

CARGO Nº DE VAGAS 
JORNADA DE TRABALHO 

REMUNERAÇÃO 
BÁSICA 

(horas semanais) R$ 

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR    

ADVOGADO 005 40 horas 4.415,08 

ASSISTENTE SOCIAL 004 40 horas 1.658,25 

BIBLIOTECÁRIO 001 40 horas 1.295,53 

DENTISTA 010 40 horas 4.145,63 

CONTADOR 001 40 horas 2.591,05 

ENFERMEIRO 013 40 horas 2.449,27 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 001 40 horas 2.662,25 

ENGENHEIRO CIVIL 002 40 horas 2.449,27 

ENGENHEIRO FLORESTAL 001 40 horas 2.449,27 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 004 40 horas 2.072,82 

FISIOTERAPEUTA 001 40 horas 1.813,74 

FONOAUDIÓLOGO 002 40 horas 1.813,74 

HISTORIADOR 001 40 horas 1.813,74 

JORNALISTA 001 40 horas 1.813,74 

MÉDICO GENERALISTA 003 40 horas 7.000,00 

MÉDICO ANESTESISTA 002 40 horas 7.500,00 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 002 40 horas 7.500,00 

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 002 40 horas 7.500,00 

MÉDICO GERIATRA 002 40 horas 7.500,00 

MÉDICO ORTOPEDISTA 002 40 horas 7.500,00 

MÉDICO PEDIATRA 002 40 horas 7.500,00 

MÉDICO VETERINÁRIO 001 40 horas 2.449,27 

MUSEÓLOGO 001 40 horas 1.813,74 

NUTRICIONISTA 003 40 horas 1.813,74 

PROFESSOR 022 20 horas 861,08 

PROFESSOR EM ARTES PLÁSTICAS 002 40 horas 1.295,53 
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PROFESSOR DE MÚSICA 002 40 horas 1.295,53 

PSICÓLOGO 003 40 horas 1.813,74 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 001 40 horas 1.813,74 

    

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO/TÉCNICO    

AGENTE ADMINISTRATIVO 010 40 horas 777,30 

DESENHISTA TÉCNICO 001 40 horas 1.140,06 

DOCUMENTADOR ESCOLAR 011 40 horas 777,30 

EDUCADOR INFANTIL 082 30 horas 621,90 

ELETRICISTA PREDIAL 001 40 horas 906,87 

ELETRICISTA NR 10 001 40 horas 1.011,66 

FISCAL DE OBRAS 001 40 horas 777,30 

FISCAL DE SANEAMETO 001 40 horas 777,30 

FISCAL DE TRIBUTOS 001 40 horas 777,30 

GUIA TURÍSTICO 001 40 horas 906,87 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 003 40 horas 906,87 

INST. DE PRÁTICAS DESPORTIVAS 005 40 horas 906,87 

TÉCNICO AGRÍCOLA 001 40 horas 906,87 

TECNICO EM CONTABILIDADE 002 40 horas 1.140,06 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 060 40 horas 638,94 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 001 40 horas 906,87 

TÉCNICO OPERADOR DE RÁDIO 001 40 horas 638,94 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 004 40 horas 906,87 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

001 40 horas 1.140,06 

TOPÓGRAFO 001 40 horas 1.140,06 

 
RC = RESERVA DE CADASTRO 
 
PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 5% DAS VAGAS PARA OS  CARGOS (Decreto Regulamentar nº 
3298/1999): 
Agente Administrativo = 01 vaga 
Dentista = 01 vaga 
Enfermeiro = 01 vaga 
Educador Infantil = 4 
Técnico em Enfermagem = 3 
Professor = 1 
 

TÍTULO II 
 

2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E REQUISITOS PARA INVES TIDURA NOS CARGOS EM ACORDO COM 
PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.      

 
GRUPO OCUPACIONAL 

SUPERIOR  
  

ADVOGADO 

Analisar questões de ordem jurídica e legal, de naturezas administrativas, trabalhistas e financeiras. 
Analisar, em caráter preliminar, contratos e outros documentos de interesse do Município. Emitir, sob 
orientação, pareceres jurídicos, nas diversas áreas. Orientar e apoiar as comissões de licitação. 
Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho. Preparar e proferir palestras, seminários e 
similares. Promover a defesa do Município nos processos administrativos, judiciais e extrajudiciais. 
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ASSISTENTE SOCIAL Atividades de supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com o 
desenvolvimento, diagnóstico e tratamento da comunidade, em seus aspectos sociais. 

  

BIBLIOTECÁRIO Atividades de supervisão, coordenação e execução especializada, relativas a trabalhos de 
pesquisas, estudo e registro bibliográfico das informações e documentos. 

  

DENTISTA Participar da programação e execução relativas à assistência integral a população na área da saúde 
bucal, envolvendo a promoção, recuperação e prevenção na área da saúde. 

  
CONTADOR Coordenar e executar trabalhos de escrituração contábil, controle patrimonial, econômico e financeiro 

  

ENFERMEIRO 
Coordenar e executar as ações desenvolvidas na área de enfermagem; participar do planejamento, 
supervisão, execução e avaliação das ações de saúde; efetuar pesquisas; assistir ao individuo, 
família e comunidade. 

  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 
Atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução, sobre a preservação e 
exploração de recursos naturais, a economia rural, defesa e inspeção agrícolas e promoção 
agropecuária no município. 

  

ENGENHEIRO CIVIL 
Atividades de elaboração, supervisão, coordenação, execução e fiscalização dos trabalhos 
relacionados com obras públicas e construção em geral, executados diretas ou indiretamente pelo 
Município. 

  

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Elaborar e supervisionar projetos referentes à preservação e expansão de áreas florestais, 
planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução, cuidado e exploração da vegetação 
florestal, para determinar novos métodos e sistemas de cultivo e desenvolvimento para a silvicultura 
ou melhorar os já existentes 

  

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Atividades de supervisão, coordenação, orientação ou execução, referentes a trabalhos e estudos 
relativos a métodos e técnicas de produção, controle e análise clínica e toxicológica de 
medicamentos e farmacovigilância. 

  

FISIOTERAPEUTA 
Atividades de planejamento, programação, ordenação, pesquisas, supervisão, coordenação e 
execução relativas à prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva no que se refere a 
atividades na área cinético funcional do aparelho motor e respiratório. 

  

FONOAUDIÓLOGO Atividades de pesquisas, supervisão, coordenação e execução relativas à prevenção e recuperação 
da saúde individual e coletiva, no que se refere à área de comunicação oral e escrita, voz e audição 

  

HISTORIADOR 

Formular objeto de estudo e pesquisa sobre Preservação do Patrimônio Cultural. Planejar e 
coordenar atividades e resultados de pesquisa. Avaliar as Unidades de Interesse de Preservação e a 
manutenção da preservação da Paisagem Urbana. Analisar, avaliar e definir o valor histórico de bens 
e documentos. Responder pela recepção guarda, direcionamento e monitoramento dos documentos, 
avaliando sua temporalidade. Realizar procedimentos para coleta, tratamento, análise de dados e 
informações e disseminar resultados de pesquisa. Montar e controlar o acervo fotográfico. Treinar 
equipes de trabalho em assuntos de sua competência 

  

JORNALISTA Desempenhar de atividades relacionadas à comunicação social, mais especificamente, à atividade 
de jornalista e suas atribuições legais. 

  

MÉDICO GENERALISTA 
Atividades de supervisão, coordenação e execução relativas à defesa, proteção e recuperação da 
saúde individual e coletiva, nas várias especialidades, utilizando recursos técnico-profissionais da 
medicina. 

  

MÉDICO ANESTESISTA 
É responsável pelo atendimento anestésico a pacientes que serão submetidos a procedimentos 
cirúrgicos. 

  

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 
Profissional do ramo da medicina que, total ou parcialmente, trata doenças ou contribui para 
diagnosticá-las, por meio de operações, recupera ou reabilitar a saúde do paciente através de meios 
cirúrgicos 

  

MÉDICO 
GINECOLOGISTA/OBSTETRÍCIA 

Atividades de supervisão, coordenação e execução relativas à defesa, proteção e recuperação da 
saúde dentro da especialidade ginecológica/obstetra, utilizando recursos técnico-profissionais da 
medicina. 

  

MÉDICO GERIATRA Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento do 
envelhecimento e do idoso, valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou 
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reabilitar a saúde do paciente 

  

MÉDICO ORTOPEDISTA 
Faz exames médicos, emite diagnóstico, prescreve medicamentos e outras formas de tratamento das 
afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos ou 
cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do paciente 

  

MÉDICO PEDIATRA 

Examina pacientes infantis, utilizando técnicas especiais, para verificar anomalias e má formações 
congênitas do recém-nascido; avalia o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança; 
estabelece o plano médico terapêutico-profilático, prescrevendo medicação, tratamento e dietas 
especiais; indica ou realiza cirurgias, prescreve pré-operatório e acompanha pós-operatório; auxiliam 
nos programas, planos e projetos de saúde pública. 

  

MÉDICO VETERINÁRIO 
Desempenhar atividades de fiscalização, supervisão, coordenação, programação, pesquisa ou 
execução especializada, relativas biologia e patologia de animais, à defesa sanitária, à 
industrialização, comercialização de produtos alimentares. 

  

MUSEÓLOGO 

Organizar, ampliar e conservar, em museu, coleções de objetos de caráter artístico, histórico e outras 
peças de igual valor e interesse, adotando sistemas específicos de catalogação, classificação, 
manutenção e divulgação, para facilitar a exposição do acervo, possibilitar o controle das peças, 
auxiliarem pesquisadores em suas consultas e despertar maior interesse no público. 

  

NUTRICIONISTA Atividades de supervisão, coordenação, orientação e execução referentes a trabalhos relativos à 
educação alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos e ou coletividades 

  

PROFESSOR ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Ministram aulas em acordo com o Currículo Municipal nas quatro primeiras séries do ensino 
fundamental. Preparam aulas; efetuam registros burocráticos e pedagógicos; participam na 
elaboração do projeto pedagógico; planejam o curso de acordo com as diretrizes educacionais. 
Atuam em reuniões administrativas e pedagógicas; organizam eventos e atividades sociais, culturais 
e pedagógicas. Para o desenvolvimento das atividades utilizam constantemente capacidades de 
comunicação. 

  
PROFESSOR EM ARTES 

PLÁSTICAS 
Planejar, cooperar e supervisionar as atividades na área das artes, através dos trabalhos manuais e 
outras expressões artístico-culturais em atelier/oficina específica, bem como ministrar cursos. 

  

PROFESSOR DE MÚSICA 
Ministrar aulas e oficinas de Música, com conceitos e generalidades, fatos históricos, sua importância 
no contexto social e educacional no Brasil e no Mundo, correntes e estilos, correlação da música com 
a sociedade 

  

PSICÓLOGO 
Atividades de supervisão, coordenação e execução relativas ao estudo do comportamento humano e 
da dinâmica da personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual 
no meio escolar, profissional e social. 

  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
Atividades de supervisão, direção, coordenação, orientação, planejamento, programação e execução 
especializada, relacionadas à utilização de métodos, e técnicas terapêuticas e recreacionais com a 
finalidade de restaurar, desenvolver e conservar a capacidade mental do indivíduo. 

  

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO 
TÉCNICO  

  

AGENTE ADMINISTRATIVO Executar serviços complexos de escritórios que envolvam raciocínio, interpretação de Leis e normas 
administrativas, além das tarefas básicas correlatas a administração geral dos departamentos. 

  

DESENHISTA TÉCNICO Auxiliar arquitetos e engenheiros no desenvolvimento e na coordenação de projetos de construção 
civil e arquitetura. 

  

DOCUMENTADOR ESCOLAR Atuar nos Serviços de organização, digitação, guarda de documentos escolares conforme diretrizes 
da Secretaria de Educação Municipal e Estadual. 

  

EDUCADOR INFANTIL Atuar em Centros de Educação Infantil, atendendo integralmente, no que lhe compete, a criança de 0 
(zero) a 5 (cinco) anos de idade 

  

ELETRICISTA PREDIAL Executar a manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, equipamentos e 
instalações de produção, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso. 

  

ELETRICISTA NR 10 Executar a manutenção elétrica preventiva e corretiva de Iluminação pública e rede de alta tensão, 
de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso de acordo com a NR 10 
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FISCAL DE OBRAS Atividades relacionadas com a execução da fiscalização de obras e posturas municipais em face das 
normas legais e regulamentares que as regem. 

  

FISCAL DE SANEAMETO 

Inspecionar estabelecimentos de qualquer natureza, públicos ou privados, além de ambulantes e 
outros da mesma natureza, verificando as condições sanitárias e de higiene, para garantir a 
qualidade do produto ou serviço ofertado ao público, além das condições de trabalho e de 
permanência no local. 

  
FISCAL DE TRIBUTOS Atividades de execução relacionadas com a fiscalização de tributos municipais  

  
GUIA TURÍSTICO Planejar, supervisionar e executar atividades relacionadas aos Grupos de Turista. 

  

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA Atividade de nível superior de média complexidade visando desenvolver conhecimentos básicos de 
informática à população 

  

TÉCNICO AGRÍCOLA Executar tarefas de nível técnico, relativas à programação, assistência técnica e controle dos 
trabalhos agrícolas. 

  
INSTRUTOR DE PRÁTICAS 

DESPORTIVAS 
Desenvolver e orientar atividades desportivas e de lazer em Unidades Recreativas e Centros 
Esportivos, junto aos diversos segmentos da comunidade e/ou quando solicitado pelo Município 

  

TECNICO EM CONTABILIDADE 
Executar atividades de natureza contábil/financeira e tributária tais como conferir e efetuar 
lançamentos contábeis, conciliação de contas, anotações e registros contábeis específicos, aviso de 
cobrança, emitindo relatórios 

  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Exercer atividades de saúde de nível técnico, sob a supervisão de enfermeiro, que envolvam 
serviços de enfermagem e a participação junto com a equipe de saúde em atividades de proteção, 
promoção e recuperação da saúde. 

  

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Prestar assistência básica de informática na administração da rede de computadores. Dar, suporte 
técnico básico aos usuários. Executar a recepção e expedição de serviços. Controlar a demanda 
diária de serviços. Conferir as consistências e relatórios. Elaborar e atualizar dados em sistemas 
informatizados. Treinar usuários. 

  

TÉCNICO OPERADOR DE RADIO Prestar suporte técnico aos operadores de rádio e dar manutenção de equipamentos de radiodifusão 
sonora assim como de todos os seus acessórios. 

  

TÉCNICO EM RADIOLOGIA Executar atividades de operação e manutenção de equipamentos de Raios-X em acordo com as 
normas de segurança para a profissão. 

  

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

Orientar, coordenar e/ou implantar o sistema e as normas de higiene e segurança do trabalho; 
fornecer pareceres sobre gratificações de risco concernentes à periculosidade e insalubridade; 
inspecionar locais para verificar e avaliar as condições físicas de trabalho e segurança, indicando e 
orientando o uso correto dos EPI’s (Equipamentos de proteção individual). 

  

TOPÓGRAFO 
Executar tarefas relacionadas a procedimentos técnicos ligados ao levantamento da superfície e 
solo, da terra e de sua topografia, para fornecer os dados básicos necessários aos trabalhos de 
construção, exploração e outros projetos. 

 
 
2.1 OS PROFISSIONAIS DEVERÃO: 
 
•••• Exercer as atividades de acordo com o preconizado pelos seus respectivos Conselhos de Classe; 

•••• Cumprir as normas emanadas pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura do Município de 
Jaguariaíva e as da respectiva Secretaria em que será lotado; 

•••• Os profissionais lotados na Secretaria Municipal da Saúde deverão realizar atividades que estejam de 
acordo com a Política Nacional de Saúde preconizada pelo Ministério da Saúde e em acordo com a 
Secretaria Municipal de Saúde. 
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2.2 REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO: 
 
GRUPO OCUPACIONAL 
SUPERIOR CURSOS RECONHECIDOS PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

ADVOGADO GRADUADO EM ADVOCACIA E POSSUIR O REGISTRO - OAB 

ASSISTENTE SOCIAL GRADUADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL E POSSUIR REGISTRO NO 
CONSELHO; 

BIBLIOTECÁRIO GRADUADO EM BIBLIOTECONOMIA; 

DENTISTA GRADUADO EM ODONTOLOGIA E POSSUIR REGISTRO CONSELHO DE 
ODONTOLOGIA 

CONTADOR GRADUADO EM CIENCIAS CONTÁBEIS E POSSUIR REGISTRO CONSELHO 
REGIONAL – CRC 

ENFERMEIRO GRADUADO EM ENFERMAGEM E POSSUIR REGISTRO NO COREN 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO GRADUADO EM AGRONOMIA E REGISTRO NO CONSELHO CREA 

ENGENHEIRO CIVIL GRADUADO EM ENGENHARIA CIVIL E REGISTRO NO CREA 

ENGENHEIRO FLORESTAL GRADUADO EM ENGENHARIA FLORESTAL E REGISTRO NO CONSELHO  

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO GRADUADO EM FARMÁCIA BIOQUÍMICA E REGISTRO NO CRF 

FISIOTERAPEUTA GRADUADO EM  FISIOTERAPIA E REGISTRO NO CONSELHO CREFITO  

FONOAUDIÓLOGO GRADUADO EM FONOAUDIOLOGIA E REGISTRO NO CONSELHO 

HISTORIADOR GRADUADO EM HISTÓRIA E ESPECIALIZAÇÃO COMO HISTORIADOR 

JORNALISTA GRADUADO EM JORNALISMO E REGISTRO NO CONSELHO 

MÉDICO GENERALISTA GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM 

MÉDICO ANESTESISTA GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM E CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM E CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICO GINECOLOGIA 
/OBSTETRÍCIA 

GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM E CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICO GERIATRA GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM E CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICO ORTOPEDISTA GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM E CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICO PEDIATRA GRADUADO EM MEDICINA E REGISTRO NO CRM E CERTIFICADO DE 
ESPECIALIZAÇÃO 

MÉDICO VETERINÁRIO GRADUADO EM MEDICINA VETERINÁRIA E REGISTRO NO CONSELHO  

MUSEÓLOGO GRADUADO EM MUSEOLOGIA  E REGISTRO NO CONSELHO COREN 

NUTRICIONISTA GRADUADO EM NUTRIÇÃO E REGISTRO NO CONSELHO 

PROFESSOR ENSINO 
FUNDAMENT. 

GRADUADO EM PEDAGOGIA 

PROFESSOR EM ARTES 
PLÁSTICAS 

GRADUADO EM ARTES  

PROFESSOR DE MÚSICA GRADUADO EM MÚSICA 

PSICÓLOGO GRADUADO EM PSICOLOGIA E REGISTRO NO CONSELHO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL GRADUADO EM TERAPIA OCUPACIONAL E REGISTRO NO CONSELHO 

*  

GRUPO OCUPACIONAL 
MÉDIO/TÉCNICO  

AGENTE ADMINISTRATIVO SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO DE INFORMÁTICA USUÁRIO 

DESENHISTA TÉCNICO SEGUNDO GRAU COMPLETO E DESENHO TÉCNICO 

DOCUMENTADOR ESCOLAR SEGUNDO GRAU COMPLETO 

EDUCADOR INFANTIL MAGISTÉRIO  

ELETRICISTA PREDIAL SEGUNDO GRAU COMPLETO 
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ELETRICISTA NR 10 SEGUNDO GRAU COMPLETO E POSSUIDOR DA CARTEIRA NR 10 

FISCAL DE OBRAS SEGUNDO GRAU COMPLETO 

FISCAL DE SANEAMETO SEGUNDO GRAU COMPLETO 

FISCAL DE TRIBUTOS SEGUNDO GRAU COMPLETO 

GUIA TURÍSTICO SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE TURISMO 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

INST. DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 

SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

TÉCNICO AGRÍCOLA SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM AGRICULTURA 

TECNICO EM CONTABILIDADE SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO DE INFORMÁTICA 

TÉCNICO OPERADOR DE RÁDIO SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉC. EM OPERAÇÃO DE RÁDIO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

SEGUNDO GRAU COMPLETO E CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TABALHO 

TOPÓGRAFO SEGUNDO GRAU COMPLETO E FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA NA ÁREA 
DA TOPOGRAFIA 

 
2.2.1 – Os registros de classe de outros estados de verão no momento da nomeação apresentar visto de 

homologação da entidade estadual representante da c lasse.  
 

TÍTULO III 
 
3.   DA INSCRIÇÃO, DA TAXA, DO REQUERIMENTO E DEMAI S EXIGÊNCIAS NO ATO 
 
3.1 A inscrição poderá ser efetuada PRESENCIALMENTE , na Agência do Trabalhador de Jaguariaíva , sito 

na Rua: do Expedicionário n° 525, Vila São Luiz ou atr avés do SITE www.consesp.com.br 
  
3.2 Não será aceita inscrição por via postal, fax ou correio eletrônico. 
 
3.3 Antes de efetuar a inscrição, o interessado deverá conhecer este Edital na íntegra e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo pleiteado, sendo que a taxa de inscrição 
não será devolvida em hipótese alguma, nem haverá isenção total ou parcial, salvo em caso de anulação 
plena deste Concurso Público. 

 
3.4 A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação, pelo candidato, de 

todas as condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento, 
devendo declarar, na ficha de solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, caso classificado, 
deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo, por ocasião da 
nomeação .  

3.5 Não poderão se inscrever candidatos que já foram servidores públicos do Município de Jaguariaíva, 
dispensados por justa causa, exonerados por inaptidão ao cargo em Avaliação de Estágio Probatório e/ou 
demitidos após conclusão de Inquérito Administrativo. 

 
3.6 O candidato poderá se inscrever somente em um único cargo. Caso haja efetivação da inscrição, mediante 

pagamento da taxa de inscrição, de mais de uma inscrição do mesmo candidato, será considerada apenas 
a última.  

 
 
3.7 O valor da taxa de inscrição será o seguinte: 
 

a) GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR: R$ 50,00 (cinqüenta reais); 
 

b) GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO:  R$ 30,00 (trinta reais); 
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3.8 Não será aceito pedido de alteração no que se refere à opção de cargo. 
 
3.9 Para efetuar a inscrição é indispensável o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) do candidato. 
 
 
3.10 DA INSCRIÇÃO DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA: 
 

3.10.1 O candidato portador de deficiência deverá comprovar sua deficiência apresentando, pessoalmente, 
laudo médico atualizado, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como, a provável 
causa da deficiência no ato da inscrição. 

 
3.10.2 O candidato portador de deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições 

com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo, à avaliação, ao horário, ao local de 
realização das provas e as notas mínimas exigidas para aprovação, e ainda, não se admitirá a 
presença de intermediários para auxiliá-los na realização das provas ou na execução das 
atribuições dos cargos. 

 
 

3.11 DA INSCRIÇÃO PRESENCIAL E INSCRIÇÃO VIA INTERN ET: 
 

3.11.1 As inscrições serão realizadas no período de 03 de agosto a 14 de agosto de 2009 , exceto 
feriado, sábado e domingo, na Agência do Trabalhador de Jaguariaíva , sito na Rua do 
Expedicionário, n° 525, Vila São Luiz, no horário das 09h às 12h e das 13h30min às 16h  ou 
através do site www.consesp.com.br 

 
3.11.2 No ato da inscrição presencial, o candidato preencherá a ficha e o requerimento de inscrição e 

entregará fotocópia autenticada ou fotocópia acompanhada do original da Cédula de Identidade e 
do CPF. O preenchimento correto da ficha e do requerimento de inscrição é de inteira 
responsabilidade do candidato, pressupondo-se, pela formalização desses atos, o conhecimento 
pormenorizado deste Edital, com a conseqüente aceitação de todos os termos. A declaração falsa 
ou inexata de dados constantes da ficha e do requerimento de inscrição ou, ainda, de apresentação 
de documentos falsos, acarretará em insubsistência da inscrição, nulidade de aprovação e/ou da 
classificação − se verificada posteriormente − sem prejuízo das sanções penais aplicáveis. 

 
3.11.3 O comprovante de inscrição, entregue ao candidato no ato da inscrição, deverá ser mantido em 

poder do candidato, devendo ser apresentado no(s) dia(s) de prova(s) e quando houver 
necessidade. 

 
3.11.4 O candidato que necessitar de qualquer tipo de tratamento diferenciado para a realização da prova 

deverá solicitá-lo, por escrito, no ato da inscrição, indicando claramente no requerimento de 
inscrição quais os recursos especiais necessários. A solicitação de recursos especiais será 
atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de  razoabilidade, o que será julgado pela 
Comissão Especial do Concurso Público. 

 
3.11.5 Será permitida a inscrição por procuração mediante entrega do respectivo mandato, acompanhado 

de cópia do documento de identidade e CPF do candidato e apresentação de identidade do 
procurador. O procurador deverá apresentar uma procuração para cada candidato que deseja 
inscrever e a procuração ficará retida. O candidato inscrito por procuração assume total 
responsabilidade pelas informações prestadas por seu procurador na ficha de inscrição e no 
requerimento, arcando com as conseqüências de eventuais erros no preenchimento. Na procuração 
particular não há necessidade de reconhecimento de firma. 

 
 

3.11.6 As inscrições poderão ser feitas também via internet, no site www.consesp.com.br no  período de 03 de 
agosto a 14 de agosto de 2009 , respeitando para fins de recolhimento da taxa o horário bancário, devendo 
para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
- Acesse o site www.consesp.com.br e clique sobre inscrições abertas. 
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- Em seguida clique sobre o cargo a se inscrever, preencha todos os campos corretamente, clique em 
AVANÇAR e posteriormente FINALIZAR.  

- A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a 
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

- Na seqüência gere o boleto bancário, imprima-o e recolha o valor correspondente em qualquer banco ou 
instituição financeira autorizada. 

- O recolhimento do boleto deverá ser feito até a data correspondente ao último dia de inscrição, respeitando-
se para tanto o horário da rede bancária ou instituição financeira autorizada e os autos atendimentos, 
inclusive bankline, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de não ser processada e 
recebida. 

- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) clique em inscrições abertas “consulte os 
dados de sua inscrição” ou após o encerramento das inscrições clique em concursos em andamento 
“consulte os dados de sua inscrição” e digite o número ou nome do candidato. 

- aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Portadores de Necessidades Especiais, deverão 
encaminhar  via sedex o respectivo  LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como  pedido de condição 
especial para a prova, caso necessite , até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica 
autenticada, para CONSESP, sita a Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP, 
acompanhado do respectivo Laudo Médico e explicitação do CID. 

 
3.11.7 O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovado sua efetivação dentro do prazo previsto 

para inscrição. 
 

3.11.8 A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 
 

3.11.9 No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
 

3.11.10 Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP (18) 3822-6464, para verificar o ocorrido. 

 
3.11.11 A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de 

ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a 
transferência de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não 
efetivação da mesma. 
 

3.11.12 Previsto para dia 08 de setembro de 2009 a publicação do edital com os locais de provas e 
ensalamento dos candidatos para a Prova de Conhecimentos . O Edital estará disponível no 
Prédio da Prefeitura Municipal de Jaguariaíva , sito na Praça Getúlio Vargas, n° 60, Centro.  

 
3.12 Não será aceita inscrição condicional ou extemporânea. 

 
3.13 É de competência da Comissão, através de sua Presidência, o indeferimento das inscrições que não 

atenderem às exigências do presente Edital. As inscrições indeferidas serão afixadas no Prédio da 
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva , sito na Praça Getúlio Vargas, n° 60, Centro, até às 12 horas do dia 
19 de agosto de 2009 e divulgada através de Edital no site www.consesp.com.br 

 
3.14 O Candidato poderá recorrer do indeferimento da inscrição, mediante requerimento devidamente 

fundamentado, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de Concurso, protocolando-o até às 16h 
30min do dia  21 de agosto de 2009 , no andar térreo do Paço Municipal de Jaguariaíva, mediante 
pagamento de taxa. 

 
TÍTULO IV 

 
4.        DAS PROVAS 

 
 
4.1 O concurso será composto de Prova de Conhecimentos, Prova de Títulos e Prova Prática, e os candidatos 

deverão prestar as provas correspondentes aos seus cargos, conforme tabela abaixo: 
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CARGO 
PROVA DE 

CONHECIMENTO 
PROVA DE 
TÍTULOS 

PROVA PRÁTICA 

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR    

ADVOGADO SIM SIM NÃO 

ASSISTENTE SOCIAL SIM SIM NÃO 

BIBLIOTECÁRIO SIM SIM NÃO 

DENTISTA SIM SIM NÃO 

CONTADOR SIM SIM NÃO 

ENFERMEIRO SIM SIM NÃO 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO SIM SIM NÃO 

ENGENHEIRO CIVIL SIM SIM NÃO 

ENGENHEIRO FLORESTAL SIM SIM NÃO 

FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO SIM SIM NÃO 

FISIOTERAPEUTA SIM SIM NÃO 

FONOAUDIÓLOGO SIM SIM NÃO 

HISTORIADOR SIM SIM NÃO 

JORNALISTA SIM SIM NÃO 

MÉDICOS TODAS ESPECIALIDADES SIM SIM NÃO 

MÉDICO VETERINÁRIO SIM SIM NÃO 

MUSEÓLOGO SIM SIM NÃO 

NUTRICIONISTA SIM SIM NÃO 

PROFESSOR ENSINO FUNDAMENT. SIM SIM NÃO 

PROFESSOR EM ARTES PLÁSTICAS SIM SIM NÃO 

PROFESSOR DE MÚSICA SIM SIM NÃO 

PSICÓLOGO SIM SIM NÃO 

TERAPEUTA OCUPACIONAL SIM SIM NÃO 

*    
GRUPO OCUPACIONAL 
MÉDIO/TÉCNICO    

AGENTE ADMINISTRATIVO SIM NÃO NÃO 

DESENHISTA TÉCNICO SIM SIM NÃO 

DOCUMENTADOR ESCOLAR SIM NÃO NÃO 

EDUCADOR INFANTIL SIM NÃO NÃO 

ELETRICISTA PREDIAL SIM NÃO NÃO 

ELETRICISTA NR 10 SIM SIM NÃO 

FISCAL DE OBRAS SIM NÃO NÃO 

FISCAL DE SANEAMETO SIM NÃO NÃO 

FISCAL DE TRIBUTOS SIM NÃO NÃO 

GUIA TURÍSTICO SIM NÃO NÃO 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA SIM NÃO NÃO 

INST. DE PRÁTICAS DESPORTIVAS SIM NÃO NÃO 

TÉCNICO AGRÍCOLA SIM NÃO NÃO 

TECNICO EM CONTABILIDADE SIM NÃO NÃO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM SIM SIM NÃO 



 1

TÉCNICO EM INFORMÁTICA SIM NÃO NÃO 

TÉCNICO OPERADOR DE RÁDIO SIM NÃO NÃO 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA SIM NÃO SIM 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO 
TRABALHO SIM NÃO 

NÃO 

TOPÓGRAFO SIM SIM SIM 

*    
 

TÍTULO V 
 
5.          DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
5.1 A Prova de Conhecimentos deve ser realizada por todos os candidatos, sob pena de eliminação do 

concurso público. 
 
5.2 A Prova de Conhecimentos , de caráter eliminatório e classificatório, realizar-se-á no dia 13 de setembro 

de 2009, com início às 14 horas para os cargos do Grupo Ocupacional Superior e Técnico/Médio, em 
locais a serem divulgados através de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, através de 
jornal com circulação no município e através do site www.consesp.com.br com antecedência mínima de 5 (cinco) dias 

 
5.2.1 A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para preenchimento da folha de 

respostas. 
 

5.3 Os candidatos deverão se apresentar no local da prova com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos  
do início previsto no item 5.2. 
 

5.4 Os candidatos deverão apresentar-se para a prova escrita de conhecimentos munidos de: 

5.4.1 comprovante de inscrição do concurso; 

5.4.2 documento original de identidade; 

5.4.2.1  O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da Prova de Conhecimentos, 
cédula de identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar 
documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial em conjunto com outro 
documento oficial que contenha fotografia. 

5.4.3 caneta esferográfica com tinta azul ou preta,  escrita grossa. 

 
5.5  Em hipótese alguma será fornecido o ensalamento via telefone. 

 
5.6  Será de exclusiva responsabilidade do candidato a verificação do local da prova. 

 
5.7 DAS QUESTÕES DA PROVA DE CONHECIMENTOS:  
 
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR: 

•••• Para o cargo de ADVOGADO , ASSISTENTE SOCIAL, BIBLIOTECÁRIO, CONTADOR, ENGENHE IRO 
AGRONOMO, ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO FLORESTAL, FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO, 
FISIOTERAPEUTA, FONOAUDIÓLOGO, HISTORIADOR, JORNALI STA, MUSEÓLOGO, 
NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROFESSOR EM ARTES PLÁSTI CAS, PROFESSOR DE MÚSICA E 
TERAPEUTA OCUPACIONAL  a prova será composta de 25 (vinte e cinco) questões de Conhecimentos 
Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de DENTISTA a prova será composta de 10 (dez) questões de Saúde Pública, tendo peso de 
0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão correta, e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos da 
área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10 (dez) 
pontos. 
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•••• Para o cargo de ENFERMEIRO a prova será composta de 10 (dez) questões de Saúde Pública, tendo peso 
de 0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão correta, e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos 
da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10 
(dez) pontos. 

•••• Para o cargo de MÉDICO GENERALISTA, CIRURGIÃO GERAL, GERIATRA, OBST ERTA-
GINECOLOGISTA, ORTOPEDISTA, ANESTESISTA E PEDIATRA a prova será composta de 10 (dez) 
questões de Saúde Pública, tendo peso de 0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão correta, e 20 (vinte) 
questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos 
cada questão correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de MÉDICO VETERINÁRIO a prova será composta de 10 (dez) questões de Saúde Pública, 
tendo peso de 0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão correta, e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 
Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de PROFESSOR – SÉRIES INICIAIS a prova será composta de 10 (dez) questões de 
Português, tendo peso de 0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão correta, 05 (cinco) questões de 
raciocínio lógico e 15 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 
0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO/MÉDIO: 

•••• Para o cargo de TÉCNICO AGRÍCOLA  a prova será composta de 08 (oito) questões de Língua Portuguesa, 
05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 07 (sete) de Informática e 05 (cinco) de Conhecimentos Específicos da 
área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10 (dez) 
pontos. 

•••• Para o cargo de DESENHISTA TÉCNICO a prova será composta de 08 (oito) questões de Língua 
Portuguesa, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 07 (sete) de Informática e 05 (cinco) de Conhecimentos 
Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM a prova será composta de 10 (dez) questões de Saúde 
Pública, tendo peso de 0,2 (zero vírgula dois) pontos cada questão correta e 20 (vinte) questões de 
Conhecimentos Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada 
questão correta, totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de EDUCADOR INFANTIL, INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVA S E  INSTRUTOR DE 
INFORMÁTICA E DOCUMENTADOR ESCOLAR  a prova será composta de 07 (sete) questões de Língua 
Portuguesa, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 03 (três) de Matemática e 10 (dez) de Conhecimentos 
Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO  a prova será composta de 10 (dez) questões de Língua 
Portuguesa, 10 (dez) de Raciocínio Lógico e 05 (cinco) de informática, tendo peso de 0,4 (zero vírgula 
quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10,0 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de ELETRICISTA PREDIAL E ELETRICISTA NR 10  a prova será composta de 08 (oito) 
questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 05 (cinco) de Matemática e 07 (sete) de 
Conhecimentos Gerais, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10 
(dez) pontos. 

•••• Para o cargo de FISCAL DE OBRAS e FISCAL DE TRIBUTOS  a prova será composta de 08 (oito) 
questões de Língua Portuguesa, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 07 (sete) de Informática e 05 (cinco) de 
Conhecimentos Específicos, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, 
totalizando 10 (dez) pontos. 

•••• Para o cargo de FISCAL DE SANEAMENTO  a prova será composta de 08 (oito) questões de Língua 
Portuguesa, 05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 07 (sete) de Informática e 05 (cinco) de Conhecimentos 
Específicos da área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, 
totalizando 10 (dez) pontos. 
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•••• Para o cargo de TOPOGRAFO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, TÉCNIC O EM 
RADIOLOGIA, TÉCNICO OPERADOR DE RÁDIO, TÉCNICO EM I NFORMATICA, TÉCNICO EM 
CONTABILIDADE, GUIA TURÍSTICO  a prova será composta de 08 (oito) questões de Língua Portuguesa, 
05 (cinco) de Raciocínio Lógico, 07 (sete) de Informática e 05 (cinco) de Conhecimentos Específicos da 
área de atuação, tendo peso de 0,4 (zero vírgula quatro) pontos cada questão correta, totalizando 10 (dez) 
pontos. 

5.8 Os Conteúdos Programáticos estão contidos no Anexo I deste Edital que estará à disposição dos 
candidatos no ato da inscrição presencial na Agência do Trabalhador de Jaguariaíva , a partir de 03 de 
agosto de 2009  

5.9 O candidato  deverá transcrever as respostas da prova de conhecimentos para o cartão de respostas, que 
será o único instrumento válido para a sua correção, sendo que o prejuízo advindo do preenchimento 
incorreto será de inteira responsabilidade do candidato. O preenchimento do cartão de respostas deve ser 
realizado com caneta esferográfica de escrita grossa. 

5.10 Não será permitida, sob nenhuma hipótese, a entrada de Candidatos no local da prova: 

a) sem o comprovante de inscrição e Cédula de Identidade (original), nos termos previstos no item 5.4.2.1; 
b) após o horário previamente determinado, ficando os retardatários automaticamente eliminados do 

Concurso; 
c) portando celular, aparelhos de som, calculadoras de qualquer espécie, livros, cadernos e outros 

materiais de consulta; 
d) acompanhados de crianças ou mesmo de adultos. 

 
5.11 Não haverá segunda chamada ou repetição de prova. O candidato não poderá alegar desconhecimento 

sobre a data, local e horário da realização da prova como justificativa de sua ausência. O não 
comparecimento à prova, qualquer que seja o motivo, caracterizará desistência do candidato e resultará na 
sua eliminação do Concurso Público. 
 

5.12 O gabarito da Prova de Conhecimentos será afixado em Edital no Paço Municipal de Jaguariaíva no dia 14 
de setembro de 2009.  

 
5.13 O Candidato poderá solicitar anulação de questão ou mudança de gabarito, mediante requerimento 

devidamente fundamentado com provas pertinentes, dirigido ao Presidente da Comissão Especial de 
Concurso, protocolando-o até às 16h 30min do dia 17 de setembro de 2009,  no Paço Municipal de 
Jaguariaíva. 

 
5.14 Requerimentos fora do prazo serão preliminarmente indeferidos. 

 
5.15 Por decisão da Comissão Especial de Concurso há possibilidade de mudança de gabarito ou anulação 

devidamente justificada de questão(ões) e, nesta última hipótese, cada questão anulada será considerada 
como respondida corretamente por todos os candidatos do cargo correspondente as questão(ões) 
anulada(s). 

 
5.16 Considerar-se-á APROVADO ou CLASSIFICADO para a próxima fase do Concurso Público o Candidato 

que obtiver na Prova de Conhecimentos nota igual ou superior a 5,0 (cinco vírgula zero) pontos para todos 
os cargos.  

 
 

TÍTULO VI 
 

6.      DA PROVA DE TÍTULOS  
 
6.1 Os candidatos aos cargos que terão de prestar a Prova de Títulos – item 4.1 do presente Edital, poderão 

acrescer a nota de até 1,0 (um vírgula zero) ponto,  
 
6.1.1 Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o enc erramento 

das mesmas , em salas especialmente designadas , cópia reprográfica autenticada de eventuais títulos 
que possuam, conforme item 6.2 do presente Edital. Não serão considerados os títulos apresentados, por 
qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser apresentados e entregues 



 1

em envelope identificado com nome, cargo e número de i nscrição do candidato,  conforme modelo 
abaixo, que após conferência será fechado, emitindo-se comprovante de recebimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2 Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 

autenticadas ou acompanhadas do original, para serem autenticadas pelo receptor e vistadas pelo 
candidato. 

 
6.1.3 Não haverá segunda chamada para entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 

candidato que não os apresentou no dia e horário determinados; 
 
6.1.4 Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 

candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 
6.1.5 Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 

homologação do Concurso. 
 
6.2 A Prova de Títulos terá o valor máximo de 1 (um) ponto e será realizada de acordo com os seguintes 

critérios: 
•••• Título de Especialização  (mínimo de 360 horas/aula) em área específica do cargo pretendido – 0,20 

(zero vírgula vinte) pontos cada título. 
•••• Título de Mestrado  em área específica do cargo pretendido – 0,30 (zero vírgula trinta) pontos cada 

título. 
•••• Título de Doutorado  em área específica do cargo pretendido – 0,50 (zero vírgula cinqüenta) pontos 

cada título. 
 
6.3 Os candidatos que possuírem titulações que no somatório ultrapassem o valor de 1 (um) ponto devem ter 

conhecimento que o valor máximo computado será este. 
 
6.4 A nota obtida na Prova de Títulos será acrescida à da Prova de Conhecimentos para critério de 

classificação no Concurso Público. 
 
 

TÍTULO VII 
 

7.          DA PROVA PRÁTICA  
 
 
7.1 Os candidatos aos cargos com Prova Prática – item 4.1 do presente Edital, de caráter classificatório e 

eliminatório, a referida prova será realizada no dia 27 de setembro de 2009  em horário e local a ser 
divulgado no Paço Municipal de Jaguariaíva, SOMENTE PARA OS CANDIDATOS APROVADOS E 
CLASSIFICADOS NA PROVA DE CONHECIMENTOS, na proporção citada abaixo, aplicando-se em caso de 
igualdade de notas os critérios de desempate previsto no presente Edital. 
 

Cargos  Nº de candidatos classificados para prova prática  
TÉCNICO EM RADIOLOGIA 4 (quatro) vezes o número de vagas 
TOPÓGRAFO 15 (quinze) vezes o número de vagas 
 

7.2  A prova prática tem por objetivo auferir a Capacidade Técnica e a Agilidade através de avaliação do desenvolvimento 
de tarefas propostas dentro das atribuições inerentes a função. 
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7.3  A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e utensílios 

empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 
7.4  A Agilidade será avaliada pelo tempo gasto no desenvolvimento completo e correto das tarefas propostas, sendo 

estas extraídas do conteúdo programático descrito no presente Edital. 
 
7.5 A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “10,0” (dez) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade 

Técnica" que vale de “0” (zero) a “5,0” (cinco) pontos e o "Grau de Agilidade" que vale de “0” (zero) a “5,0” (cinco) 
pontos. 

 
7.6 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem no mínimo 5 (cinco) pontos na prova prática. 

 
 
 

TÍTULO VIII 
 

8.          DA CLASSIFICAÇÃO  
 
8.1 Para os candidatos aos cargos que houver exigência somente de Prova de Conhecimentos serão 

considerados aprovados aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos. 
 
8.2 Para os candidatos aos cargos que houver exigência de Prova de Conhecimentos e Prova de Títulos a 

pontuação das duas será somada para obtenção da nota final, mas será considerado aprovados somente 
aqueles que obtiverem nota igual ou superior a 5 (cinco) pontos na Prova de Conhecimentos. 

 
8.3 Para os candidatos aos cargos que houver exigência de Prova de Conhecimentos e Prova Prática será 

considerado classificado somente aqueles que obtiverem nota superior ou igual a 5 (cinco) pontos nas 
Provas de Conhecimentos e Prova Prática. 

 
8.4 O critério utilizado para desempate será o de maior idade (dia, mês e ano), tendo este a preferência para a 

classificação. Caso o empate persista será realizado um sorteio em dia, horário e local a serem divulgados 
oportunamente. 

 
 

IX 
9.        DO RESULTADO FINAL  
 
9.1 O resultado da Prova de Conhecimentos está previsto para o dia 18 de setembro de 2009. 
 
9.2 A divulgação do resultado final para os candidatos que realizarem Prova de Conhecimentos e Prova 

Prática, bem como a HOMOLOGAÇÃO GERAL  do concurso está prevista para o dia 30 de setembro de 2009 . 
 
9.3 Todos os resultados serão publicados no órgão oficial do município de Jaguariaíva e divulgados em Edital 

no Paço Municipal. 
 

TÍTULO X 
 

10.             DA NOMEAÇÃO  
 
10.1 A nomeação do candidato ao cargo fica condicionada ao atendimento dos requisitos básicos para a 

investidura constante deste Edital e da legislação vigente. 
 
10.2 A nomeação seguirá, rigorosamente, à ordem classificatória no Concurso e atenderá ao requisito de 

Aprovação em Exame de Saúde Física e Mental, a ser efetuado pelo órgão competente do Município, 
como consta no item 11.1 do presente Edital. 

 
10.3 Os candidatos convocados para a nomeação terão o prazo improrrogável de 10 (dez) dias da publicação 

do Edital de chamamento no Diário Oficial do Município, para se apresentarem na Secretaria Municipal de 
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Administração, a fim de cumprirem com todas as formalidades exigíveis para a concretização do ato, no 
prazo supracitado. 

 
10.4 No decurso do período de 10 (dez) dias, após a convocação para a nomeação, o candidato deverá, 

obrigatoriamente, apresentar na Secretaria Municipal de Administração do Município de Jaguariaíva, 
comprovando a idade mínima de 18 (dezoito) anos até essa data, sob pena de eliminação sumária e 
perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, devendo ainda apresentar os 
documentos abaixo relacionados, em fotocópias autenticadas: 
a) Cédula de Identidade; 
b) C.P.F. em situação regular perante a Receita Federal; 
c) PIS/PASEP; 
d) Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; 
e) Certificado de Reservista; 
f) Certidão de Nascimento dos filhos com até 18 anos; 
g) Atestado de antecedentes criminais do domicílio; 
h) Certidão de Nascimento/Casamento ou Certidão de Óbito (do cônjuge quando for o caso de viúvo(a); 
i) Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 (cinco) anos; 
j) Carteira de Trabalho (parte da foto-frente e verso e o último contrato); 
k) Diploma e/ou Certificado de conclusão do curso específico em instituição reconhecida pelo Ministério 

reconhecida pelo Ministério da Educação; 
l) Registro no Conselho de Classe e comprovante de pagamento da anuidade atualizado; 
m) Declaração de não acúmulo de cargo, com firma reconhecida (em original fornecida pela Secretaria 

Municipal de Administração), nos termos do art. 37 da Constituição Federal; 
n) Uma foto 3x4, recente; 
o) Declaração de bens. 

 
10.5 O candidato classificado e desde que observado o número de vagas existentes, será convocado para a 

posse com base no disposto no itens 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, quando então, se for de sua conveniência e 
dentro do prazo ali constante, poderá requerer o seu deslocamento para o final de lista, uma única vez, 
mediante pedido a ser efetuado em formulário próprio, fornecido pela Secretaria Municipal de 
Administração.  

 
TÍTULO XI 

 
11.           DO EXAME MÉDICO E DA POSSE 
 
11.1 O candidato aprovado e habilitado para tomar posse no cargo deverá, obrigatoriamente, submeter-se a 

Avaliação Física e Mental, em caráter eliminatório , a ser efetuada pelo Serviço de Perícia Médica do 
Município de Jaguariaíva em local e horário previamente designados, sob pena de eliminação sumária dos 
faltosos. 

 
11.2 A posse dar-se-á nos prazos legais, após a publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Município, 

considerando-se eliminado o candidato que deixar de comparecer no prazo estabelecido no item 10.3. 
 
 

TÍTULO XII 
 
12.                DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
12.1 Durante a aplicação da prova, o candidato que for surpreendido em comunicação com outras pessoas, 

verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como se utilizando de livros, anotações, 
impressos ou similares, equipamentos eletrônicos de qualquer espécie, estará automaticamente eliminado 
do Concurso. 

 
12.2 O prazo de validade do presente Concurso é de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação de 

sua homologação no Diário Oficial do Município, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do 
Poder Executivo Municipal. 

 



 1

12.3 A nomeação no presente Concurso seguirá a ordem rigorosa de classificação, não assegurando ao 
candidato aprovado o direito de ingresso automático no Serviço Público Municipal de Jaguariaíva, ficando 
a concretização do ato de nomeação condicionada às observâncias das disposições legais pertinentes e, 
sobretudo, ao interesse e conveniência da Administração. 

 
12.4 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu endereço perante a Secretaria Municipal de 

Administração do Município de Jaguariaíva, sendo considerada como recebida a correspondência remetida 
para o endereço fornecido, constante dos dados informados no ato da inscrição, mesmo que devolvido 
pela Empresa de Correios. 

 
12.5 As certidões de aprovação e classificação dos candidatos do presente Concurso somente serão fornecidas 

durante o período de vigência do mesmo, através de requerimento e pagamento de taxa efetivados no 
protocolo geral da Prefeitura. 

 
 
12.612.612.612.6 Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso Público, nomeada 

pelo Decreto 310/2009 
Prefeitura do Município de Jaguariaíva, 31 de julho de 2009. 

 
 

OTÉLIO RENATO BARONI 
Prefeito do Município de Jaguariaíva 

 
 

JOSIAS ZACHAROW PEDROSO 
Presidente da Comissão  Especial de Concurso 

Decreto 310/2009 
 

 
ANEXO I 

 

GRUPO OCUPACIONAL MÉDIO/TÉCNICO 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO   
 

•••• PORTUGUÊS PARA TODAS AS FUNÇÕES 
Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ofícios e memorandos). 
Domínio da norma do português contemporâneo sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação da 
frase e períodos complexos, uso de vocabulário apropriado, pontuação, concordância verbal e nominal, 
emprego de pronomes, grafia e acentuação. 
 

•••• RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO I PARA TODAS AS F UNÇÕES 
I – Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e equivalências, afirmações e 
negações, silogismos. II –Estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, objetos e eventos. III – 
Dedução de novas informações a partir de outras apresentadas. IV – Lógica da argumentação. V – Diagramas 
lógicos. VI – Análise, interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e gráficos. 
 

•••• MATEMÁTICA (NÍVEL MÉDIO) PARA TODAS AS FUNÇÕES 
Operações com números fracionários e inteiros; sistema métrico decimal; relações trigonométricas; geometria 
plana, teorema de tales, teorema de Pitágoras, área do triângulo, do paralelogramo, do retângulo e do 
trapézio; geometria espacial: cálculo de volume do hexaedro regular, cilindro circular reto ou de revolução. 
Cilindro eqüilátero e cone; áreas superficiais de retângulos, cilindros e quadrados; regra de três; medidas de 
tempo; média aritmética simples e ponderada; porcentagem. 
 

• INFORMÁTICA Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer. Noções 
consistentes de uso de Internet para informação (Internet Explorer) e comunicação (Microsoft Outlook 
Express). Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows. 
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Recursos de escrita e editoração de texto (Microsoft Word). Recursos de cálculo e organização de 
dados em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel). Noções básicas (de usuário) sobre a instalação de 
aplicativos e funcionamento de computadores pessoais 
 

•••• CONHECIMENTOS GERAIS Cultura Geral, História e Geografia do Brasil, Atualidades Nacionais; 
Países: Capitais, Continentes; Noções de cidadania 

 

 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Matemática e  
Informática 
Noções de Informática. Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer. 
Noções consistentes de uso de Internet para informação (Internet Explorer) e comunicação (Microsoft 
Outlook Express). Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente 
Windows. Recursos de escrita e editoração de texto (Microsoft Word). Recursos de cálculo e organização 
de dados em planilhas eletrônicas (Microsoft Excel). Noções básicas (de usuário) sobre a instalação de 
aplicativos e funcionamento de computadores pessoais. 
 

DESENHISTA TÉCNICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, infor mática e  
Conhecimento Específico 
Cópias e desenvolvimento de projetos; Técnicas de desenho; Normas técnicas; Utilização correta dos 
instrumentos e materiais; Dimensões e cálculo de áreas; Desenho de tabelas, diagramas, esquemas, 
mapas topográficos, circuitos, plantas; Redução e ampliação de desenho; As escalas; Conhecimentos 
básicos das normas ABNT para desenho; Projetos de arquitetura e topografia; Elaboração definitiva dos 
projetos; Os projetos e as normas dos Códigos Sanitários e Lei do Uso e Ocupação do Solo; Desenho e 
projetos de canalização, drenagens, redes de água pluviais, muros de arrimo; Cálculos trigonométricos, 
geométricos e aritméticos; Noções básicas de computação; Conhecimentos Gerais de Instrumentos para 
desenho: réguas, escalas, esquadros, transferidor, equipamentos para cópias heliográficas, tecnígrafos, 
normógrafos, Auto Cad. 
 

DOCUMENTADOR 
ESCOLAR 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Matemática e  
Conhecimento Específico  
Normas de autorização e funcionamento de instituição de educação básica pertencente ao sistema 
estadual de ensino: ensino fundamental e ensino médio.Normas de matrícula e transferência: 
conceituação, formas de matrícula (inicial, renovada e por transferência). Documentação e escrituração 
escolar. Arquivo escolar: tipos de arquivos e formas de arquivamento de documentação escolar, 
composição do arquivo escolar (dados referentes aos alunos e à instituição). Referências Legislativas 
(FEDERAL), Lei Federal n° 8.069/90;Estatuto da Cria nça e do Adolescente Título I (Capítulos IV e 
V);(Consultar a Lei 11.185/2005);D.O.U.13/07/90; Lei Federal nº 9.394/96;Estabelece as Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional. (Título I – Da Educação; Título II – Dos princípios e fins da educação 
nacional; Título III –D.O.U. 23/12/96; Do direito à educação e do dever de educar (atrs 6º e 7º); Título IV – 
Da organização da educação nacional (Art 8º ao 20);Título V – Dos níveis e das modalidades de educação 
e ensino (art. 21 ao 60) e Título VI – (arts. 61,62,64,65 e 67) 
 

EDUCADOR INFANTIL 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Matemática e  
Conhecimentos Específicos: História e geografia do Brasil, ecologia e meio ambiente. Cultura, história e 
geografia de Jaguariaíva.. 
A legislação da educação: Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8069 de 13/07/90). Referencial curricular 
nacional. Fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de valorização do magistério – 
FUNDEF e fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais 
da educação – FUNDEB. 
Objetivos da educação infantil, ampliação do repertório vocabular, a criança pré-escolar e suas linguagens, 
atendimento à criança pré-escolar provinda de ambientes pouco estimuladores, atividades de estimulação 
para a leitura na pré-escola, a educação artística a serviço da criatividade na pré-escola, sucata: um desafio à 
criatividade, situações estimuladoras na área do pensamento operacional concreto, o desenvolvimento das 
percepções, o processo de formação de conceitos, a criança pré-escolar e o meio sócia, ciências na 
educação infantil – importância, a aprendizagem da linguagem e a linguagem como instrumento de 
aprendizagem, a consciência moral e o espírito cívico segundo Jean Piaget; a criança e o número; avaliação, 
planejamento, projeto pedagógico, caminho para a autonomia, pedagogia de FREINET, como trabalhar a 
harmonização na pré-escola, a importância do lúdico na aprendizagem. Primeiros socorros. Os brinquedos: 
normas para utilização dos brinquedos, normas de segurança, desenvolvimento físico e motor, necessidades 
básicas, desenvolvimento cognitivo. Desenvolvimento da linguagem. O recém-nascido, necessidades e 
reflexos, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social, desenvolvimento intelectual, crescimento e 
desenvolvimento, tentativa de treinamento precoce, maturação e aprendizagem. 
 

ELETRICISTA PREDIAL 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Matemática e  
Conhecimentos Gerais 
 

ELETRICISTA NR 10 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Matemática e  
Conhecimentos Gerais 
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FISCAL DE OBRAS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Raciocí nio Lógico, Informática e  
Conhecimentos Específicos 
Código de Obras do Município; Lei de Loteamento e Zoneamento; Estatuto das Cidades; Plano Diretor; 
Código Tributário Municipal. 
Noções gerais  sobre Lei de Responsabilidade Fiscal; 

FISCAL DE SANEAMETO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimentos Específicos 
Vigilância Sanitária/ Saúde Pública, Saneamento Básico, Destinação do Lixo Urbano e Lixo Hospitalar, 
Código de Posturas do Município, Código Tributário Municipal, Epidemiologia – Riscos, Higiene dos 
Alimentos (controle de qualidade nos estabelecimentos comerciais)/Conselho Municipal de Saúde, Água - 
controle de qualidade-poluição. Noções gerais  sobre Lei de Responsabilidade Fiscal. 

FISCAL DE TRIBUTOS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimentos Específicos 
Tributos Municipais na Constituição Federal/ Código Tributário Municipal/ Código de Posturas/ Código 
Nacional Tributário - noções gerais sobre impostos, taxas e contribuições/. Noções gerais  sobre Lei de 
Responsabilidade Fiscal  
 

GUIA TURÍSTICO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimentos Específicos 
Teoria Geral do Turismo: Antecedentes Históricos, Conceitos Básicos de Turismo, A Oferta Turística, A 
Demanda Turística, Impactos econômicos do turismo, Impactos físicos do turismo, Impactos culturais do 
turismo, Impactos ambientais do turismo, Ética e cidadania, Terminologia do Turismo, Turismo 
Sustentável. Psicologia: Percepção Social, Preconceitos e estereótipos, Socialização, Competência 
Interpessoal, Técnicas de comunicação, Resolução de conflitos, Liderança. História do Paraná e 
Jaguariaíva: Formação do povoamento e da sociedade, Conquista e a colonização, Origem dos 
municípios, Ciclos econômicos, Fatos Históricos relevantes, Sítios Históricos ou monumentos isolados, 
Museus com acervos históricos. Geografia do Paraná e Jaguariaíva: A formação territorial do espaço 
natural-social e econômico, A potencialidade turística: Os atrativos naturais e culturais, A formação 
territorial da cidade e seu patrimônio turístico. Recursos Ambientais Aplicados ao Turismo e Legislação 
Pertinente. Manifestações Culturais. 
 

INSTRUTOR DE 
INFORMÁTICA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Matemática e  
Conhecimentos Específicos 
Planejam e desenvolvem situações de ensino e aprendizagem voltadas para a qualificação profissional de 
jovens e adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em questão. Avaliam processo ensino-
aprendizagem; elaboram material pedagógico; sistematizam estudos, informações e experiências sobre a 
área ensinada; garantem segurança, higiene e proteção ambiental nas situações de ensino-aprendizagem; 
fazem registros de documentação escolar, de oficinas e de laboratórios. Podem prestar serviços à 
comunidade. No desenvolvimento das atividades mobilizam capacidades comunicativas. 
 

INST. DE PRÁTICAS 
DESPORTIVAS 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Raciocínio Lóg ico,  Matemática e  
Conhecimentos Específicos 
Atividade Física e Qualidade de Vida: caminhada, ginástica, ginástica para a terceira idade, alongamento, 
hidroginástica, musculação; avaliação física e prescrição de exercício. Fisiologia do exercício. Esporte: 
tendências e princípios do esporte; Regras das modalidades esportivas; Pedagogia do esporte; Didática 
do esporte; Organização de eventos esportivos; Planejamento e organização do esporte; Treinamento e 
iniciação esportiva. Lazer: tendências e princípios do lazer; planejamento e organização de atividades e 
eventos de lazer. Gestão, Legislação e Sociologia do Esporte e Lazer: políticas públicas de esporte e 
lazer; Lei Federal n.º 9615/98; Gestão do esporte e lazer: processo, planejamento, legislação, marketing e 
projetos. 
 

TÉCNICO AGRÍCOLA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática  e  
Conhecimento Específico 
Solos: Textura, Estrutura, Composição; Coleta de Amostras; Recuperação; Fertilização; Fórmulas; 
Orgânicas; Químicas; Defensivos; Aplicação e uso; Curvas de Nível; Uso de Níveis na Lavoura; Principais 
Culturas (seleção de sementes, plantio, adubação, colheita, beneficiamento, pragas e doenças): Soja; 
Trigo; Milho; Mandioca; Feijão; Noções de Zootecnia; Reprodução, Nutrição, manejo de Rebanho, 
pequenos Animais, Defesa Sanitária e Inseminação Artificial. Instalações; Instalações para animais; 
Olericultura; Fruticultura; Noções de Extensão Rural; Métodos da Extensão: Individual; Grupal; Massal; 
Forragicultura; Pastagens de Gramíneas e Leguminosas; Silvicultura; Árvores Nativas e Árvores Exóticas; 
Árvores Ornamentais e Produção Extrativista; Manejo de Mudas; Máquinas Agrícolas; Uso adequado dos 
Implementos; Regulagem; Plantadeira, Colheitadeira, Pulverizadores; Administração Rural; Elaboração de 
Projetos: custos e orçamentos agropecuários; 
 

TECNICO EM 
CONTABILIDADE 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimento específico  
- Contabilidade Geral - Princípios fundamentais de Contabilidade Pública. Provisões. Reservas. 
Reavaliação. Demonstrações Contábeis obrigatórias – Lei 6404/76. Lei n.º 4320/64. Lei de 
responsabilidade fiscal 101/2000. - Análise Econômico Financeiro Objetivo de análise de balanço. 
Técnicas de análise de balanço. Análise através de índices. Análise horizontal/vertical. 
- Contabilidade de Custos - Princípios de avaliação de estoques; Classificação e nomenclatura de custos; 
Esquema básico da contabilidade de custos. 
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TÉCNICO EM 
ENFERMAGEM 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO:  
Saúde Pública Diretrizes e bases da implantação do SUS. Constituição da República Federativa do Brasil 
– Saúde. Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. Epidemiologia, história natural e 
prevenção de doenças. Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde. 
Indicadores de nível de saúde da população. Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde. 
Doenças de notificação compulsória no Estado 
Conhecimento Específico  
Cuidados com o imunodeprimido (técnicas assépticas, isolamentos). Cuidados com acesso venoso 
central. Preparo e diluição de medicamentos imunossupressores, antibióticos, antifúngicos e antivirais. 
Cuidados com pacientes em ventilação mecânica. Monitoração: PVC, Oximetria de pulso, PAM. Diálise 
peritoneal, Hemodiálise, Drenagem de tórax Técnicas básicas de enfermagem. Suporte nutricional em 
pacientes críticos. Administração de hemocomponentes. Assistência em emergências (parada 
cardiorrespiratória, crise convulsiva, choque séptico, hipovolêmico). Deontologia em enfermagem. Ética 
aplicada à enfermagem.  
 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimento Específico 
Sistema Operacional Windows 2003,XP, Vista,  e GNU/LINUX;  
2. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 97,2000, XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), 
Internet e Anti-vírus; 
3. Componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de 
Memória. Memória principal e Cache. Tipos de Memórias. Dispositivos de entrada e saída. Placa Mãe 
Interfaces paralela, serial, USB, IDE e SCSI; 
4. Configuração de microcomputadores, instalação de dispositivos e configuração de redes locais (LAN); 
5. Operação de computadores. Impressoras DeskJet/Laser, Scanners, CD-ROM, DVD, Zip Drives, 
Multimídia, Modens, Switchs e Roteadores. 
 

TÉCNICO OPERADOR DE 
RÁDIO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimento Específico 
Sistemas de micro-ondas terrestres e transmissão.  Sistemas de satélites de comunicação; Diodos 
semicondutores – teoria e aplicações.  Transistores – fundamentos, polarização e circuitos. Amplificadores 
operacionais e filtros.  Circuitos integrados lineares e digitais.  Osciladores.  Circuitos digitais 
combinacionais e seqüenciais.  Conversores analógico/digital e digital/analógico.  Equipamentos de 
medidas.  Computadores digitais.  Fundamentos de televisão e radiofusão. Legislação da rádio operação, 
faixas de frequência,  prioridade das comunicações, tipos de equipamentos e antemas de transmissão. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Conhecimento Específico  
 
Processo de Trabalho em Saúde 
Conceitos de saúde e doença. Vigilância à saúde. Carta dos Direitos do Paciente, proposta no Manual da 
Comissão Conjunta de Acreditação de Hospitais para a América Latina e Caribe. Políticas de saúde. SUS 
- Sistema Único de Saúde. Ética e trabalho. 
Gestão do Serviço Radiológico  Administração de serviços de radiodiagnóstico. Legislação do exercício 
profissional: Lei n.º 7.394/85 e Decreto n.º 92.790/86. Recursos de informática e técnicas de arquivamento 
utilizados no serviço de radiodiagnóstico. Rotinas de procedimentos em radiodiagnóstico. Controle de 
qualidade em radiodiagnóstico. Física das Radiações Revisão de física básica. Tecnologia Radiológica 
Formação e caracterização da imagem radiográfica. Unidade radiográfica básica.Unidades radiográficas 
especiais.  Proteção Radiológica Epistemologia da proteção radiológica. Fundamentos de dosimetria e 
radiobiologia. Portaria n.º 453/98 e legislação sanitária do Ministério da Saúde. Radiação não ionizante. 
Processamento Químico de Filmes: Processamento químico de filmes Composição de filmes e écrans: 
relações entre ambos; funções dos écrans. Métodos de processamento químico de películas radiográficas 
por meios automáticos e manuais. Rotinas de limpeza e conservação dos sistemas de processamento 
químico de filmes. Critérios de avaliação da qualidade das imagens. Procedimentos técnicos em câmara 
escura e câmara clara.  Anatomia/ Fisiologia: Osteologia. Artrologia. Miologia. Membros superiores e 
inferiores: grupos musculares, inervação, vascularização, esqueleto e articulações. Tórax. Abdome. 
Sistema neurológico. Patologia: Patologia de doenças. Processos inflamatórios. Neoplasias e oncologia. 
Traumas. Propedêutica do radiodiagnóstico.  Estudo Radiográfico das Doenças Conceitos básicos. 
Anatomia e função. Tórax. Abdome. Esqueleto. Traumas. Pediatria. Sistema neurológico. Ultra-som. 
Tomografia computadorizada. Ressonância magnética nuclear.  Incidências Radiográficas Rotinas de 
preparo da sala e materiais para exames radiográficos.  Rotinas para a realização de exames 
radiográficos de membros superiores, inferiores, de tórax e abdome, da coluna vertebral, do crânio e face.  
Exames Radiográficos Especiais: Procedimentos radiográficos especiais: técnicas radiográficas em 
urografia excretora, uretrocistografia, trânsito intestinal, enema opaco, dacricistografia, sialografia, 
colangiografia. Radiografias de urgência e traumatizados. Procedimentos de diagnóstico por imagens 
realizados em centros cirúrgicos/UTIs.  Exames Radiográficos Pediátricos Exames pediátricos. 
Radiografias de urgência e traumatizados.  Tomografia Computadorizada Princípios físicos. Ultra-
Sonografia Princípios físicos. Caracterização de sistemas e componentes. Ressonância Magnética 
Nuclear Princípios físicos. Caracterização de sistemas e componentes. Processamento de Imagens 
Digitais Informática aplicada ao diagnóstico por imagem. Equipamentos utilizados no processamento de 
imagens digitais. Técnicas de trabalho na produção de imagens digitais. Protocolos de operação de 
equipamentos de aquisição de imagem.  

TÉCNICO EM SEGURANÇA 
DO TRABALHO 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Por tuguesa, Raciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimento Específico 
Noções sobre normas e legislação de segurança do trabalho; Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho e 
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 normas regulamentadoras. Atividades e operações insalubres. Atividades e operações perigosas. Riscos 
no trabalho com eletricidade. Conhecimentos sobre o funcionamento e atribuições dos Serviços 
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) e Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes (CIPA). Comunicações sobre acidentes do trabalho (CAT). Compilação de dados 
e elaboração de estatísticas de acidentes de trabalho. Conhecimentos sobre normas e procedimentos 
para inspeção de equipamentos de combate a incêndio. Normas e procedimentos para investigação e 
análise de acidentes do trabalho. Conhecimentos sobre normas e procedimentos para inspeção de 
equipamentos de combate a incêndio. Normas e procedimentos para investigação e análise de acidentes 
do trabalho. Conhecimentos sobre implantação de campanhas prevencionistas e educativas (SIPAT), 
segurança no trânsito, drogas e AIDS. Atos inseguros. Utilização, controle e manutenção de equipamentos 
de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC). Levantamento e avaliação das 
condições físico-ambientais do trabalho e mapas de risco. 
 

TOPÓGRAFO 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico, Informática e  
Conhecimento Específico 
Conhecimentos de rotina de levantamento topográfico; interpretação de projetos, realização de medições 
e domínio do instrumental de agrimensura. Conhecimentos de cálculos de agrimensura. Elaboração de 
mapas topográficos. Conhecimentos relativos a padrões de qualidade e segurança nos trabalhos de 
arruamento, estradas, obras hidráulicas e outras. Unidades de Medidas: Lineares, de superfície e 
angulares. Sistema de Coordenadas UTM. Determinações Topográficas: Medida indireta das distâncias 
(Estadimetria). Medida direta das distâncias. Medidas dos ângulos poligonais. Determinação de uma 
direção: Processo dos ângulos internos e azimutes; Processo das deflexões e rumos. Poligonação, 
determinação planimétrica dos pontos. Levantamento cadastral. Locação de obras, arruamentos e 
loteamentos. Traçados dos alinhamentos no terreno. Locação de curvas circulares. Estradas: Diretriz e 
curvas circulares. Principais elementos da curva circular (PI, PC, PT, Dpm, etc). Alimetria: Nivelamento 
geométrico simples. Nivelamento geométrico composto. Cálculos: Cálculo de poligonal aberta com 
controle. Cálculo de poligonal fechada com controle. Cálculo de área. Divisão de áreas. Cálculo de 
nivelamento geométrico. Planta Topográfica: Escala, estudo e elaboração da planta topográfica. Memorial 
Descritivo. Mapoteca: Organização, manuseio e conservação de arquivos topográficos., Operação de  
GPS. 
 

 
 

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

• PORTUGUÊS PARA TODAS AS FUNÇÕES 
Compreensão de textos informativos e argumentativos e de textos de ordem prática (ofícios e memorandos). 
Domínio da norma do português contemporâneo sob os seguintes aspectos: coesão textual, estruturação da 
frase e períodos complexos, uso de vocabulário apropriado, pontuação, concordância verbal e nominal, 
emprego de pronomes, grafia e acentuação. 
 

• RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO II PARA TODAS AS F UNÇÕES 
I – Noções básicas de lógica: conectivos, tautologia e contradições, implicações e equivalências, afirmações e 
negações, silogismos. II –Estrutura lógica de relações entre pessoas, lugares, objetos e eventos. III – Dedução 
de novas informações a partir de outras apresentadas. IV – Lógica da argumentação. V – Diagramas lógicos. VI 
– Análise, interpretação e utilização de dados apresentados em tabelas e gráficos. 
 

 

ADVOGADO 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 
· Direito Constitucional : Constituição. Poder Constituinte, Hierarquia das normas jurídicas. 
Controle da constitucionalidade. Classificação das normas constitucionais quanto à eficácia. 
Princípios fundamentais. Direitos e garantias fundamentais. Regime federativo. Intervenção 
federal. Competência da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Discriminação de 
rendas. Da repartição das rendas tributárias. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 
Poder Legislativo. Processo legislativo. Normas orçamentárias. Poder Executivo: atribuições. 
Administração Pública. Poder Judiciário. Ordem econômica financeira e social. Servidores 
Públicos: aposentadoria, pensão, estabilidade, estágio probatório, disponibilidade. 
· Direito Administrativo : Regime jurídico-administrativo. Princípios. Administração Pública. 
Conceito. Classificação da administração Pública. A organização constitucional da 
Administração Pública. Administração Pública direta e indireta e fundacional. Autarquias, 
Sociedades de Economia Mista, Empresas Públicas, Agências Executivas, Agências 
Reguladoras, Organizações Sociais. Emenda Constitucional 19/98. Os órgãos. Natureza 
jurídica. Teorias. Conceito. Classificação. Atos administrativos. Elementos. Atributos. Vinculação 
e Discricionariedade. Validade, perfeição e eficácia. Invalidada dos atos administrativos. 
Anulação e revogação. Licitação. Aspectos gerais, conceito, finalidade e princípios. Hipóteses 
de obrigatoriedade, de dispensa e inexigibilidade. Procedimentos. Invalidação, revogação e 
suspensão da licitação. Recursos administrativos. Apreciação jurisdicional. Sanções. Contratos 



 2

administrativos. Conceito. Características. Fundamentos. Formalização do contrato. Cláusulas 
exorbitantes. Equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo. Revisão e reajuste. 
Execução dos contratos administrativos. Alteração contratual. Inexecução e extinção dos 
contratos administrativos. Contratos em espécie. Serviços públicos. Autorização, permissão e 
concessão de serviço público. Regime jurídico dos agentes públicos. Cargos, empregos e 
funções públicos. Regime constitucional e jurídico. Classificação. 
Conceitos. Regime jurídico-administrativo. Prerrogativas. Deveres e direitos. Processo 
disciplinar. Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jaguariaíva. Poder de polícia. 
Conceito. Fundamentos. Natureza jurídica. Objeto. Limites. Processo administrativo. Direito de 
petição e seus instrumentos. Prescrição administrativa. Noção de domínio público. Classificação 
e caracteres jurídicos dos bens públicos. Utilização e ocupação dos bens públicos: permissão, 
cessão e concessão de uso. Aforamento. Concessão de domínio. Intervenção do Estado na 
propriedade. Aspectos gerais. Conceito. Fundamentos. Função social da propriedade. 
Tratamento constitucional. Formas de intervenção estatal na propriedade. Limitação 
administrativa. Servidão administrativa. Tombamento. Ocupação temporária. Requisição 
administrativa. Desapropriação. Conceito. Objeto. Fundamentos. Espécies. Competência das 
pessoas jurídicas na desapropriação. Justa indenização. Formas de indenização. Procedimento. 
Imissão provisória e definitiva de posse. Desistência e consumação. Controle jurisdicional. 
Retrocessão. Responsabilidade extracontratual do Estado. Controle da Administração Pública. 
Controle interno e externo. Objetivos. Extensão. Ações 
constitucionais. Tratamento legislativo infraconstitucional. O Tribunal de Contas. O controle pelo 
Poder Judiciário. 
· Direito Financeiro : Sistema financeiro constitucional. Normas gerais de Direito Financeiro: 
competência legislativa. Princípios constitucionais aplicáveis ao direito financeiro. Competência 
administrativa do Estado-membro. Repartição constitucional das receitas tributárias. Validade, 
vigência, eficácia e aplicação das normas de direito financeiro. Atividade financeira do estado. 
Títulos públicos. Controle interno e externo. Tribunais de Contas: conceito, fundamento 
constitucional autonomia. Tribunal de Contas e os Poderes do Estado. Julgamento das contas 
dos administradores e demais responsáveis pela gestão de bens e recursos públicos. 
. Direito Tributário : Conceito de tributo. Espécies tributárias e identificação dos critérios desta 
classificação. Diferença entre taxas e preços públicos. Princípios constitucionais tributários. 
Competência tributária: conceito, definição e características. Normas gerais de direito tributário, 
função da lei complementar prevista no Art. 146 da Constituição Federal, fundamento de 
validade do CTN e demais legislação pertinente aos Estados e Municípios. Fato gerador. 
Conceito. Obrigação tributária e obrigações acessórias. Lançamento tributário. Crédito tributário. 
Notificação do lançamento tributário. Alterabilidade e invalidação do lançamento tributário. 
Garantias e privilégios do crédito tributário. Administração tributária. Fiscalização: competência 
administrativa da Fazenda Pública. Dívida Ativa. Certidões Negativas. Tributos em espécie. 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 Civil e Processual Civil:  Aplicação e interpretação das normas jurídicas. Princípios. 
Personalidade. Capacidade jurídica. Pessoas jurídicas. Domicílio. Bens. Fatos e atos jurídicos. 
Vícios, dos atos jurídicos. Ineficácia. Condição, termo e modo. Atos ilícitos. Prescrição e 
decadência. Contratos. Requisitos. Espécies. Compra e venda mercantil. Prestação de 
Serviços. Locação. Natureza jurídica da ação. Direito de ação e condições para o seu exercício. 
Classificação das ações. Função jurisdicional.. Atos processuais. Forma, tempo, prazos e 
nulidade. Processo e procedimento. Conceito e espécies. Recursos. Conceito, classificação, 
requisitos e efeitos. Mandado de Segurança. Ação popular. Ação civil pública. · Lei Orgânica do 
Município de Jaguariaíva. · Regimento Interno da Câmara Municipal de Jaguariaíva. · Lei 
Federal nº 9.504, de 30 de Setembro de 1997. . Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná –Lei Complementar nº 113/2005. 
 

CONTADOR 

 Conhecimento Específico  
- Contabilidade Geral ; Princípios fundamentais de Contabilidade; Sistematização e 
contabilização das operações comerciais; Sistematização e contabilização das operações 
financeiras; Depreciação, amortização e exaustão; Provisões; Reservas; Reavaliação; 
Demonstrações Contábeis obrigatórias – Lei 6404/76; Demonstrações Contábeis adicionais para 
investidores; Publicações demonstrações Contábeis; Demonstrações financeiras consolidadas; 
Lei n.º 4320/64; Lei de responsabilidade fiscal 101/2000; 
· Análise Econômico-Financeira 
Elementos fundamentais para análise das demonstrações financeiras. Objetivo de análise de 
balanço; Técnicas de análise de balanço. Padronização das demonstrações. Avaliação do 
desempenho empresarial. Mecânica e analise dos índices financeiros. Análise através de 
índices. Descrição detalhada dos índices. Índice padrão. Análise horizontal/vertical. Tópicos 
especiais de análise de balanço. Índices de prazos médios: a dinâmica da empresa. Análise do 
capital de giro; Alavancagem financeira e as diversas taxas de retorno. Análise da gestão do 
lucro; Integração das técnicas de análise. Capital: investimento operacional em giro e capital de 
giro. Gestão dos investimentos no giro dos negócios; 
· Contabilidade De Custos 
Terminologia contábil e de custos. Princípios de avaliação de estoques. Classificação e 
nomenclatura de custos. Esquema básico da contabilidade de custos. Custos para controle e 
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gestão de negócios. Orçamento empresarial. Implantação de sistemas de custos. 
 
· Contabilidade Pública 
 Registros contábeis de operações típicas em unidades orçamentárias ou administrativas 
(sistemas: orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação). Inventário: material 
permanente e de consumo. Balanço e demonstrações das variações patrimoniais exigidas pela 
Lei n.º 4.320/1964. Auditoria no setor público: princípios, normas técnicas, procedimentos, 
avaliação de controles internos, papéis de trabalho, relatórios e pareceres. Orçamento público. 
Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e 
instrumentos do orçamento público; normas legais aplicáveis. Receita pública: categorias, 
fontes, estágios; dívida ativa. Despesa pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. 
Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Licitação pública: modalidades, dispensa e 
inexigibilidade. Pregão. Contratos e compras. Convênios e termos similares. Lei de 
responsabilidade Fiscal. Matemática financeira. Regra de três simples e composta, 
percentagens. Juros simples e compostos: capitalização e desconto. Taxas de juros: nominal, 
efetiva, equivalentes, real e aparente. Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização de 
empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações de 
financiamento, empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Taxas de 
retorno, taxa interna de retorno. Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei 
Orçamentária Anual, como instrumentos de planejamento. Contabilidade Gerencial.  
 

ASSISTENTE SOCIAL 

Conhecimentos Específicos  
Fundamentos históricos e teórico-metodológicos do Serviço Social. A dimensão técnico-
operativa do Serviço Social: técnicas e instrumentos de intervenção profissional. A dimensão 
ético-política do Serviço Social: Projeto ético-político contemporâneo, princípios e legislação 
profissional.  O Serviço Social na contemporaneidade. A instrumentalidade do Serviço Social. O 
Serviço Social e as políticas públicas e sociais. O Serviço Social e a interdisciplinaridade. O 
Serviço Social e as instituições. O planejamento em Serviço Social: programas e projetos 
sociais (do processo de elaboração à avaliação de programas e projetos sociais). A legislação 
social: - Constituição Federal. - Lei Orgânica da Assistência Social. - Sistema Único da 
Assistência Social. - Sistema Único de Saúde.  - Estatuto do Idoso. - Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

 

BIBLIOTECÁRIO 

Conhecimento Específico  
Representação descritiva e temática de documentos; Linguagens de indexação verbais 
(cabeçalhos de assunto, tesaurus);  Linguagens de indexação notacionais (Classificação 
Decimal de Dewey e Classificação Decimal Universal); Controle Bibliográfico: ISBN, ISSN, 
Catalogação na Publicação; Normalização de documentos (normas da ABNT); Planejamento de 
bibliotecas e serviços; Avaliação de Bibliotecas (acervos e serviços);  Marketing em bibliotecas; 
Desenvolvimento de coleções (seleção e aquisição); Serviços de informação: atividades direta 
e indiretamente relacionadas com o público (serviços de referência, instrução ao usuário, 
disseminação da informação, circulação de documentos, comutação bibliográfica e suas 
atualizações); Obras de referência incluindo as fontes bibliográficas em qualquer suporte físico; 
Automação de bibliotecas e serviços de informação: bancos e bases de dados bibliográficos, 
formato MARC 21, Norma ISO 2709, padrão de intercâmbio Z.39.50, bibliotecas digitais;  
Preservação de documentos em meio físico e digital. 

 

HISTORIADOR 

Conhecimento Específico  
 

Fatos relevantes da atualidade, abordando temas nas áreas de geografia, economia, política, 
artes e suas vinculações históricas, veiculados pelos meios de comunicação, envolvendo 
inclusive dados estatísticos e interpretação de gráficos e tabelas. · Identidade e cultura 
local: efeitos da globalização, interesse pela cultura; · História de Jaguariaíva: da fundação 
à atualidade; · Preservação e conservação do patrimônio histórico arquitetônico, artístico, 
arquivístico e ambiental - estadual e nacional -: histórico e ações recentes, estudos de 
caso; lei n° 10257 de 10/07/2001. 

 

JORNALISTA 

Conhecimento Específico  
Teoria da Comunicação: A questão da imparcialidade e da objetividade. Ética. Papel social da 

comunicação. Comunicação, conceitos, paradigmas, principais histórias. Indústria cultural e 
teoria crítica. Novas tendências da pesquisa sobre mídia de massa . Novas tecnologias e a 
globalização da informação. Massificação versus segmentação dos públicos. Interatividade 
na comunicação. História da imprensa, do rádio e da televisão no Brasil: Legislação em 
comunicação social: lei de imprensa, Código de Ética do Jornalista, regulamentação da 
profissão de jornalista, Constituição da República, Código Brasileiro de Telecomunicações, 
Código de Ética da Radiodifusão. Comunicação organizacional: Surgimento, evolução, 
conceitos e abrangência, teorias, paradigmas e perspectivas; comunicação interna e o 
sistema de comunicação nas organizações. Opinião Pública: pesquisa, estudo e análise em 
busca de canais de interação com cada público específico. Marketinq Institucional: 
prevenção, formação, manutenção e reação no contexto da sociedade: campanha 
publicitária e mala direta. Gêneros de redação: definição e elaboração de notícia, 
reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, informativo, comunicado, carta, 
release, relatório, anúncio e briefing em textos e imagens. 
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MUSEÓLOGO 

Conhecimento Específico  
Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937; A Constituição Federal de 1988, em seu Artigo 

216, § 1º; Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000; A Lei nº. 7.287, de 18 de dezembro de 
1984; A Constituição Federal de 1988 define, Artigo 30; Estatuto do Comitê Brasileiro do 
Conselho Internacional dos Museus (ICOM); Lei nº 5.264; Homem, sociedade, memória e 
patrimônio integral; cultura material; crenças e valores; teoria museológica; Museologia 
como disciplina científica; teoria do objeto, método. Museologia aplicada e acervos 
históricos, artísticos e ambientais; museu, documentação e preservação; museus, 
educação e comunicação – interpretação do real e sua adequação às sociedades alvo; 
estudos sobre a função social do museu; elementos para a criação de exposições; 
planejamento e programação e exposições; metodologia e técnicas de análise de público 
em museus; análise das políticas e metodologias do turismo cultural aplicadas à 
Museologia 

PROFESSOR EM ARTES 
PLÁSTICAS 

 
Conhecimentos Específicos: História e geografia do Brasil, ecologia e meio ambiente. Cultura, 

história e geografia de Jaguariaíva e do estado do Paraná.  A legislação da educação: Lei 
Federal n. 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional); estatuto 
da criança e do adolescente (Lei Federal n. 8069 de 13/07/90). Parâmetros curriculares do 
ensino fundamental; fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e de 
valorização do magistério – FUNDEF e fundo de manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e de valorização dos profissionais da educação – FUNDEB.  Lei  
Municipal que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do magistério 
público municipal. 
A prática pedagógica da educação artística: conceituação das artes; arte e sociedade; 
funções sócio-culturais da arte, fundamentos da arte em educação, a ação pedagógica da 
arte na escola, parâmetros curriculares nacionais para ensino da arte. História da arte: 
renascimento, barroco, impressionismo, principais movimentos artísticos, o pós-moderno, a 
arte da sociedade industrial, o barroco no Brasil; a pintura brasileira acadêmica. Movimento 
modernista – semana da arte moderna de 1922, artistas e movimentos após a semana da 
arte moderna; a arte brasileira contemporânea. Artes cênicas: teoria e fundamentação, a 
criação e teatro, teatro informal e teatro improvisacional. Folclore: aspectos gerais do 
folclore, manifestações regionais brasileiras. Artes plásticas: conceito contemporâneo de 
arte, a expressão da técnica na linguagem; percepção gráfica – fundamentos da 
linguagem: materiais expressivos e suas técnicas de utilização; a cor como expressão 
plástica, forma e estrutura, excreção bi e tridimensional. Linguagem visual: processo de 
linguagem audiovisual aplicada à educação, técnica audiovisual: roteiro, imagem visual e 
sonora, elaboração de audiovisual na escola. Novas mídias e tecnologias aplicadas ao 
ensino da arte. 

 

PROFESSOR DE MÚSICA 

Conhecimento Específico  
        Programa de Teoria Elementar, Análise e História da Música, O violão na música popular 

brasileira; O violão como acompanhante de solistas de música popular: particularidades e 
necessidades;  Harmonia e improvisação aplicadas ao ensino do violão popular; 

        A iniciação ao violão, para crianças, adolescentes e adultos; O cifrado de acordes como 
auxiliar didático para alunos que não conhecem notação musical; 

 

PROFESSOR 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO: Língua Portuguesa, Ra ciocínio Lógico   e 
Conhecimentos Específicos: História e geografia do Brasil, ecologia e meio ambiente. 

Parâmetros Curriculares do Ensino Fundamental. Cultura, história e geografia de 
Jaguariaíva e do Estado do Paraná.. 

         A legislação da educação: Lei Federal n. 9.394 de 20/12/1996 (Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal n. 8069 de 
13/07/90). Referencial curricular nacional. Fundo de manutenção e desenvolvimento do 
ensino fundamental e de valorização do magistério – FUNDEF e fundo de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação – 
FUNDEB. Lei  Municipal que dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração do 
magistério público municipal.  
Reflexões sobre alfabetização, concepções de linguagem e escrita, pensamento e 
linguagem – teorias sobre o desenvolvimento da linguagem (Piaget, Vygotsky e Luchesi). A 
formação e o desenvolvimento dos conceitos científicos na infância, a interação social e o 
desenvolvimento da moralidade, origem da escrita e sua apropriação pela criança, as 
relações entre o ensino e aprendizagem na sala de aula, a metodologia nas áreas do 
conhecimento, a importância do jogo na educação, a língua escrita numa perspectiva 
interacionista, a leitura infantil e produção de textos, a criança enquanto ser em 
transformação, planejamento e proposta pedagógica, reflexões sociológicas sobre uma 
pedagogia da liberdade, ação educativa e violência – o diálogo como minimizador da 
violência – as diferentes manifestações da violência no dia-a-dia da escola, avaliação da 
aprendizagem, temas transversais em educação, a construção do conhecimento na escola, 
planejamento de projetos didáticos. 

 

DENTISTA 
Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Planejamento e operacionalização de levantamento epidemiológico básico de saúde bucal. 
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Índices epidemiológicos em odontologia.Terapêuticas preventivas para cárie e doença 
periodontal.  Terapêuticas específicas para o tratamento de doenças bucais em grupos etários, 
(bebês, crianças e idosos). Semiologia em odontologia. Metodologia do exame clínico. 
Caracterização e diagnóstico diferencial de lesões bucais. Técnicas e interpretação radiográfica 
em odontologia. Aspectos radiográficos das lesões bucais. Métodos de controle de infecção no 
consultório odontológico. Riscos químicos, físicos e biológicos na clínica odontológica. 
Diagnóstico e atendimento das emergências médicas em odontologia. Técnicas anestésicas 
em odontologia. Soluções anestésicas: usos e complicações. Anatomia e fisiologia do 
periodonto. Classificação, etiologia e tratamento das doenças periodontais. Composição, 
propriedades físicas e químicas e técnicas de utilização das resinas compostas e acrílicas, dos 
adesivos dentinários, dos cimentos dentários, do amálgama e dos materiais de moldagem. 
Técnicas operatórias e restauradoras com o uso de amalgama, resina composta, ionômero de 
vidro, restaurações indiretas em resinas, metais e cerâmicas. Proteção do complexo dentino-
pulpar; Diagnóstico das alterações da polpa e do periápice. Tratamento do sistema de canais 
radiculares. Instrumentos, materiais e aparelhos de uso em endodontia. Tratamento das 
urgências endodônticas. Planejamento em prótese dentária. Preparos dentais e técnicas de 
moldagem em prótese. Relação e registros intermaxilares. Princípios de oclusão. Uso de 
articuladores semi-ajustáveis em odontologia. Técnicas cirúrgicas em exodontias, exodontias 
de dentes inclusos, apicetomias e cirurgias pré-protéticas.  Atendimento a pacientes portadores 
de necessidades especiais. Deficiência mental, física e anomalias congênitas. Distúrbios 
comportamentais e psiquiátricos. Atendimento a portadores de doenças sistêmicas crônicas.  
Ética Odontológica. 

 

ENFERMEIRO 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Cuidados com o imunodeprimido (técnicas assépticas, isolamentos). Cuidados com acesso 
venoso central. Preparo e diluição de medicamentos imunossupressores, antibióticos, 
antifúngicos e antivirais. Cuidados com pacientes em ventilação mecânica. Monitoração: PVC, 
Oximetria de pulso, PAM. Diálise peritoneal, Hemodiálise, Drenagem de tórax. Técnicas básicas 
de enfermagem. Suporte nutricional em pacientes críticos. Administração de hemocomponentes. 
Assistência em emergências (parada cardiorrespiratória, crise convulsiva,choque séptico, 
hipovolêmico). Deontologia em Enfermagem. Ética aplicada à Enfermagem. Processo de 
Enfermagem. Administração em Enfermagem. Relações interpessoais. Liderança. 
 

FARMACÊUTICO 
BIOQUÍMICO 

Conhecimento Específico  
Hematologia : Hematopoese; Hemograma; Alterações Morfológicas Eritrocitárias; Alterações 
Morfológicas Leucocitárias; Anemia; Leucemias e Mieolodisplasias; Hemostasia e Coagulação; 
Imunohematologia; 
Bacteriologia : Coleta, transporte e processamento de materiais clínicos para exame 
Bacteriológico; Microscopia e principais colorações utilizadas em Bacteriologia (princípios, 
aplicações e interpretação); Triagem de materiais para cultura (urina e escarro); Exame 
bacterioscópico de secreções e líquidos corporais (LCR, sec. uretral e vaginal, sec. Lesões 
cutâneas); Meios de cultura utilizados em Bacteriologia: principais tipos e usos; métodos de 
semeaduras de meios líquidos e sólidos; controle de qualidade; Esterilização, desinfecção e 
antissepsia; Papel do Laboratório de Bacteriologia no controle de Infecções Hospitalares; 
Imunologia:  Imunidade inata e adaptativa; Sistema Linfóide: Órgãos linfóides primários, 
secundários e terciários; Células envolvidas na resposta imune; Maturação dos linfócitos T e B; 
Imunoglobulinas: Estrutura, função e diversidade; Citoquinas; Processamento de antígenos e 
reconhecimento pelos linfócitos T; Mecanismo de Reg. das Respostas Imune Celular e Humoral; 
Mecanismo da Resposta Imune mediada por células; Sistema Complemento e 
Imunodiagnóstico; Hipersensibilidade tipo I, II, III e IV; Imunidade para Bactérias e 
Imunodiagnóstico; Imunidade para vírus e Imunodiagnóstico; Imunidade para fungos e 
Imunodiagnóstico; Imunidade para Protozoários e Imunodiagnóstico; Imunidade para Parasitas e 
Imunodiagnóstico; Autoimunidade e doenças autoimunes; Imunodiagnóstico para doenças 
autoimunes; Imunodeficiências primárias; Técnicas imunológicas; 
Bioquímica : Princípios Básicos de Laboratório; Soluções: normalidade, molaridade, diluições; 
Conversão de unidades; PHmetria e tampões: Princípios gerais de medição do pH e equação de 
Henderson-Hasselbalch; Espectofotometria: Lei de Beer, curva de calibração, coeficiente de 
extinção molar, linearidade e sensibilidade metodológicas; Princípios de fotometria de chama e 
absorção; Métodos de obtenção de água reagente e classificação dos reagentes; Cuidados na 
coleta, transporte e estocagem da amostra para as dosagens bioquímicas; Bioquímica clínica 
dos carboidratos; Bioquímica clínica das proteínas plasmáticas; Bioquímica clínica dos lipídios; 
Enzimologia Clínica; Equilíbrio ácido-básico e hidrosalina; Bioquímica clínica da função hepática; 
Bioquímica clínica da função renal; 
Criobiologia, Sorologia, Imunohematologia e fracion amento : Técnicas de laboratório: 
Noções específicas para Banco de Sangue, ou seja: Tipagem ou classificação ABO; Tipagem 
Rh (D); Discrepância entre determinações ABO direta e reversa; Prova cruzada (Teste de 
Compatibilidade); Transfusões de Emergência; Exosanguíneo-transfusões; Transfusão intra-
uterina; Prova Cruzada Incompatível; Teste de Auto-controle; Coombs Indireto (Pesquisa de Ac 
irregulares); Coombs Direto;  Painel de Hemácias; Coombs Indireto Quantitativo. Eluiçã; Auto-
absorção; Hemácias reagentes (A e B); Produção: Fracionamento e armazenamento; Noções 
sobre hemocomponentes e hemoderivados; Métodos de obtenção, armazenamento e rotina 
para liberação e uso; Temperatura de armazenamento; Tempo de validade dos 
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hemocomponentes utilizados; Noções básicas sobre utilização dos produtos hemoterápicos; 
Hemocomponentes secundários: Crioprecipitado (obtenção e finalidade), Hemácia lavada 
(finalidade e módulo de obtenção); Auto-transfusão: Importância e finalidade; 
Controle de Qualidade dos produtos hemoterápicos . 
 

FISIOTERAPEUTA 

Conhe cimentos Específicos:   
Avaliação, diagnóstico cinético-funcional em Fisioterapia. Recursos, métodos e técnicas 
fisioterapêuticos. Sistema Único de Saúde.  
Saúde Pública.  Fisioterapia dos sistemas músculo-esquelético, cardiovascular, pulmonar, 
neurológico na criança, no adulto (homem e mulher); no idoso e nas pessoas com necessidades 
especiais. Trabalho em equipe de saúde e educação.  Gestão em Saúde e Fisioterapia.  
Fisioterapia do trabalho e ergonomia.  Tecnologia em saúde.  Legislação em Saúde. Gestão 
pública. Bioética e código de ética do fisioterapeuta. Ensino, Pesquisa e Extensão e sua 
correlação com a Fisioterapia. Gestão e Empreendedorismo em Fisioterapia. Fisioterapia 
Preventiva.  Ser humano e sua complexidade biopsicossocial.  Sistemas de Informação em 
Saúde.  Fisioterapia domiciliar, ambulatorial, institucional, clínica e hospitalar. 
 

FONOAUDIÓLOGO 

Conhecimento Específico  
Contextualização do Portador de Necessidades Especi ais . Diretrizes da ONU acerca do 
PNE: Declaração de Manchester sobre Educação Inclusiva (2000); Declaração Internacional de 
Montreal sobre Inclusão (2002); Declaração de Quito (2003); Declaração Mundial sobre 
Deficiência Intelectual (2004); Convenção Internacional para Proteção e Promoção dos Direitos 
e Dignidade das Pessoas com Deficiência (2006). Políticas Públicas de Saúde. Deficiência 
Neuromotora. Deficiência Mental. Transtornos Invasivos do Desenvolvimento. Inserção Social. 
Os desafios do trabalho interdisciplinar.  Desenvolvimento das funções estomatognáticas e dos 
problemas articulatórios relacionados à respiração, sucção, mastigação , deglutição e fonação. 
Alterações das funções estomatognáticas: disfagia; hiper, hiponasalidade; paralisia faciai; 
disartria; disfonia. Avaliação, métodos  e técnicas da terapia fonoaudiológica nas alterações das 
funções estomatognáticas. Desenvolvimento da Linguagem  -Neurologia e Linguagem -
Lingüística e Linguagem. Alterações da Linguagem : Atraso de Linguagem; Afasias. Avaliação, 
métodos e técnicas da terapia fonoaudiológica nas alterações da linguagem.  Sistema Único de 
Saúde. Programa de Saúde da Família  e sua relação com a Reabilitação e com a Fisioterapia. 
Saúde Coletiva. Políticas de Saúde do Brasil. 
 

MÉDICO GENERALISTA 
 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Clínica Médica . Cuidados gerais com o paciente em medicina interna.  Doenças 
cardiovasculares: hipertensão arterial, cardiopatia isquêmica, insuficiência cardíaca, 
miocardiopatias e valvulopatias, arritmias cardíacas.  Doenças pulmonares: asma brônquica e 
doença pulmonar obstrutiva crônica, embolia pulmonar, pneumonias e abcessos pulmonares, 
doença pulmonar intersticial, hipertensão pulmonar.  Doenças gastrointestinais e hepáticas: 
úlcera péptica, doenças intestinais inflamatórias e parasitárias, diarréia, colelitíase e colecistite, 
pancreatite, hepatites virais, insuficiência hepática crônica.  Doenças renais: insuficiência renal 
aguda e crônica, glomerulonefrites, síndrome nefrótica, litíase renal.  Doenças endócrinas: 
diabetes mellitus, hipotireodismo e hipertireoidismo, tireoidite e nódulos tireoidianos, distúrbios 
das glândulas supra-renais, distúrbios das glândulas paratireóides.  Doenças reumáticas: artrite 
reumatóide, espondiloartropatias, colagenoses, gota.  Doenças infecciosas e terapia antibiótica 
nos principais sítios de infecção (trato urinário, respiratório, gastrointestinal, partes moles e pele 
e sistema nervoso central). HIV: epidemiologia no Brasil, maneiras de transmissão, condições 
definidoras de AIDS, identificação e tratamento das doenças oportunistas. Principais 
antimicrobianos, antiretrovirais e antifúngicos.  Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos.  
Exames complementares invasivos e não-invasivos de uso corriqueiro na prática clínica diária.  
Emergências clínicas.  Noções de ética médica e legislação profissional.  Trombose venosa 
profunda, insuficiência arterial periférica aguda e crônica, aneurisma de aorta, dissecção de 
aorta.  Eczemas, manifestações de pele das doenças sistêmicas.  Morte súbita e ressuscitação 
cardiopulmonar.  Cefaléias. Demências e transtornos da atividade nervosa superior. Alterações 
do estado de consciência, transtornos dos movimentos, transtornos do son, doenças vasculares 
do sistema nervoso. Epilepsias. Manifesteções neurológicas das doenças sistêmicas.  Lei 
8.080, de 19 de setembro de 1990, e legislação específica à área de atuação. Diretrizes do 
Sistema Único de Saúde (SUS), Constituição Federal do Brasil, SEÇÃO DA saúde.   

 

MÉDICO CIRURGIÃO GERAL 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Portaria n.º 2048/MS, de 2002;  Bases da Biologia Molecular ; Resposta Endócrina-
Metabólica  ao Trauma; Equilíbrio Hidro-Eletrolítico e Ácido-Base; Nutrição em Cirurgia; 
Cicatrização e Cuidados com a Ferida Cirúrgica; Infecções e Antibioticoterapia em Cirurgia; 
Cuidados Pré e Pós-Operatórios; Choque - Falência de Múltiplos Órgãos; Terapia Intensiva em 
Cirurgia; Hemostasia - Terapia Transfusional; Fatores de Risco no Paciente Cirúrgico; 
Princípios Gerais de Oncologia Cirúrgica; Transplantes - Aspectos Gerais. 

 

MÉDICO Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
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GINECOLOGISTA/OBSTETRA  www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  

I - Ginecologia 

Noções de epidemiologia básica (câncer de mama, câncer de colo etc.). Básico em Ginecologia: 
anatomia, histologia e embriologia dos órgãos genitais e da mama. Fisiologia da reprodução. 
Infecção genital. Uroginecologia: incontinência urinária de esforço; cistite crônica intersticial; 
infecção do trato urinário. Endocrinologia ginecológica: hemorragia uterina disfuncional; 
disfunção menstrual; tensão pré-menstrual; amenorréia; galactorréia; síndrome dos ovários 
policísticos; hormonioterapia. Climatério. Neoplasia genital. Mastologia. Reprodução Humana. 
Ginecologia Geral: disfunção menstrual (causas orgânicas), disfunção sexual, dispareunia, má 
formação genital, propedêutica clínica, exames complementares - urgências. 
 

II - Obstetrícia 
Noções de epidemiologia básica (mortalidade materna e mortalidade infantil). Básico em 
Obstetrícia - Embriologia: fecundação, migração, nidação, placentação, embriogênese, fisiologia 
fetoplacentária, placenta endócrina, sistema amniótico. Obstetrícia normal: gestação, parto e 
puerpério. Patologia obstétrica: abortamento; prenhez ectópica; neoplasia trofoblástica 
gestacional; inserção baixa da placenta; descolamento prematuro da placenta; óbito fetal; 
hiperemese gravídica; doença hemolítica perinatal; doença hipertensiva específica da gravidez; 
amniorexe prematura; aspecto obstétrico da prematuridade; gravidez prolongada; crescimento 
intrauterino retardado; oligoâmnio e polidrâmnio; rotura uterina; infecção intraparto; infecção 
puerperal; mastite; sofrimento fetal na gestação e no parto; mortalidade materna; mortalidade 
perinatal e neonatal. Intercorrências clínico-cirúrgicas: hipertensão arterial; diabetes; 
tromboembolismo; cardiopatias; pneumopatias; nefropatias; infecção urinária; patologia venosa; 
viroses; DST/AIDS. 
 

MÉDICO GERIATRA 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Lei Orgânica no 8.080, de 19 de setembro de 1990; 
Semiologia do idoso; Epidemiologia e o envelhecimento no Brasil. Prevenção primária e 
secundária em geriatria.. Prática no ambulatório de geriatria. Envelhecimento do sistema 
nervoso.. Envelhecimento do sistema osteoarticular.Envelhecimento do sistema cardiovascular. 
Hipertensão arterial no idoso. Envelhecimento do sistema respiratório.Envelhecimento do 
aparelho digestório. Envelhecimento do aparelho urinário.. Envelhecimento do sistema 
endócrino. Envelhecimento do sistema imunológico. Nutrição e envelhecimento. Distúrbios 
hidroeletrolíticos no idoso.  
 

MÉDICO ORTOPEDISTA 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Sistema Único de Saúde-SUS 
Crescimento e desenvolvimento ósseo: Doenças da infância do aparelho locomotorraquitismo  
Propedêutica Ortopédica, • Fraturas em geral • Paralisias: Infantil, Cerebral e Obstétrica. • 
Patologias do Pé: Pé plano valgo; Hálux valgo; Pé cavo; Metarsalgia; Pé eqüino-cavo varo 
congênito;Metatarso varo; Calcâneo valgo. • Patologias do Joelho: Osteoartrite do Joelho; lesões 
ligamentares; Síndrome patelo femoral; • Deformidades angulares do joelho; Patologias 
meniscais. • Patologias do Quadril: Síndrome de Legg-Perthes; Luxação congênita do quadril; 
Epifisiólise; Artrite piógena; Osteoartrose de quadril; Necrose da cabeça femoral; Artroplastia do 
quadril; Osteotomia do quadril. • Patologias do membro superior: Anatomia funcional da mão; 
Lesão dos tendões flexores e extensores da mão; Lesão dos nervos periféricos; Fraturas da 
mão e punho; Fraturas e patologias do cotovelo; Fraturas e patologias do ombro. • Patologias da 
coluna: Escoliose; Dorso curvo; Espondilolistese; Fraturas da coluna; Lombalgia. • Infecções 
ósseas • Tumores ósseos • Lesões pseudo-tumorais: Cistos ósseos; Granuloma eosinófilo; 
Miosite ossificante; displasia 
fibrosa, Doença de Paget • Alongamento e fixação externa dos ossos • Reabilitação em 
Ortopedia • Medicina Chinesa-Acupuntura  
 

MÉDICO PEDIATRA 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
Conhecimento Específico  
Afecções de vias aéreas na infância. Infecção do trato urinário na infância. Cuidados primários 
na infância: crescimento e desenvolvimento (desnutrição/anemia); aleitamento materno; 
imunização; doenças diarréicas – terapia de reidratação oral. Dermatoses na infância. 
Parasitoses intestinais na infância. Doenças infecciosas: intra-útero; de maior relevância em 
saúde pública. Acidentes com animais peçonhentos. Sinais e sintomas mais freqüentes em 
pediatria: diagnóstico diferencial dor abdominal; edema;hematúria;cefaléia;linfadenomegalia;dor 
nos membros inferiores. Acidentes na infância.Parada cardiorespiratória: manejo 
terapêutico.Convulsão: principais causas e manejo terapêutico.Ética profissional. 
 

MÉDICO ANESTESISTA Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
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Conhecimento Específico Anestesia em cardiopatas; Recuperação pós anestésica; 
Anestesiologia infantil; Relaxantes musculares; Pacientes portadores de deficiência 
física; Anestésicos inalatórios; Cateter; Modalidade ventilatória; Plexo braquial; 
Código de Ética Médica; Tipos de anestésicos; Conduta relacionada ao neonato e ao 
adulto; Plano anestésico; Farmacologia; Pacientes em choque.  
 
 

MÉDICO VETERINÁRIO 

Saúde Pública Políticas de Saúde – Sistema Único de Saúde – Leis Federais. 
www.anvisa.gov.br 
 
Conhecimento Específico  
Higiene/obtenção higiênica das instalações e estabelecimentos produtores de produtos de 
origem animal e seus derivados.  Condições higiênico-sanitárias, Sistema APPCC, Boas 
Práticas de Fabricação (BPF) e Procedimentos Padrões de Higiene Operacional (PPHO) nas 
indústrias produtoras de alimentos.  Epidemiologia: conceitos fundamentais, saneamento, 
vigilância epidemiológica, sanitária e saúde do consumidor.  Microbiologia de alimentos e 
veterinária (conservação, contaminação, infecção, deterioração, fermentação, microrganismos 
indicadores e patogênicos).  Imunologia básica.  Clínica Veterinária.  Doenças infecciosas e 
parasitárias.  Zoonoses principais e suas bases epidemiológicas. Criação e manejo de animais 
ruminantes (bovinos, caprinos e ovinos).  Criação e manejo de animais monogástricos (suínos, 
aves e equinos).  Inspeção, legislação e tecnologia de abate e de produtos animais.  
Reprodução animal e doenças de transmissão durante a cópula.  Farmacologia: princípios de 
absorção e distribuição e ação das drogas, agentes antiparasitários na clínica veterinária.  Ética 
Profissional. 

NUTRICIONISTA 

 
Conhecimento Específico  
Avaliação nutricional – adulto e infantil. Terapia Nutricional nas afecções do trato digestório. 
Terapia Nutricional nos Traumas.  Terapia Nutricional nas cirurgias. Terapia nutricional nas 
Doenças neurológicas.  Terapia Nutricional nas Doenças Cardiovasculares. Terapia Nutricional 
nas Doenças Metabólicas. Nutrição enteral e parenteral. Cardápios: do planejamento a 
distribuição. Classificação de ervas e especiarias no planejamento dietético e sua aplicação.   
Avaliação qualitativa de cardápios. 
Dimensionamento e métodos de avaliação de estoque. Custos em Unidades de Alimentação 
e Nutrição. - Sistema Único de Saúde - Programa de Saúde da Família  - Saúde Coletiva - 
Políticas de Saúde do Brasil . 
 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conhecimento Específico  
Ética profissional e responsabilidade. Trabalho em equipe. Informações sobre atividades multi e 
interdisciplinares em saúde. Saúde coletiva e do trabalho. Tópicos em saúde mental e reforma 
psiquiátrica e rede de reabilitação psicossocial. Modelos de atenção em saúde e a atuação do 
Terapeuta Ocupacional na saúde pública. A inserção no trabalho das pessoas em situação de 
desvantagem. Saúde mental da criança. Reabilitação psicossocial, física e inclusão. Atividades e 
recursos terapêuticos em terapia ocupacional. Transformação e adaptação de recursos 
materiais e ambientais. Fundamentos de Terapia Ocupacional: Conceituação. Histórico e 
evolução. Objetivos gerais. Modelos em Terapia Ocupacional. Terapia Ocupacional nas 
disfunções físicas. Princípios básicos do tratamento; Avaliação; Objetivos; Seleção e análise de 
atividades; Programa de tratamento; Cinesiologia aplicada (grupos de ação muscular, tipos de 
tratamento muscular, tipos de movimento); Reeducação muscular; facilitação neuromuscular, 
proprioceptiva (princípios, técnicas básicas); Tratamento da coordenação (causas de 
incoordenação); Tipos de preensão; Mobilização das articulações, causas de rigidez articular, 
finalidades do tratamento, lesões articuladas, contraturas e aderências, determinação da 
mobilidade articular; Atividades da vida diária: AVDs (no leito, na cadeira de rodas, 
transferências, higiene, alimentação, vestuário, deambulação e transporte); Atividades de vida 
prática: AVPs; próteses, órteses e adaptações (finalidades e tipos); Terapia Ocupacional 
aplicada às condições neuro musculoesquelético: Terapia Ocupacional Neurológica: Terapia 
Ocupacional Neuropediátrica; Terapia Ocupacional Reumatológica; Terapia Ocupacional 
Traumato-ortopédica; Terapia Ocupacional Geriátrica e Gerontológica. Terapia Ocupacional em 
psiquiatria e Saúde Mental: Principais enfermidades e/ou transtornos: Objetivo de Terapia 
Ocupacional e estratégias de intervenção nas: oligofrenias; psicoses orgânicas; esquizofrenias; 
psicoses afetivas; transtornos de personalidade; neuroses; alcoolismo; abuso de fármacos e 
drogas; distúrbios psicossomáticos; terapia ocupacional e a reabilitação psicossocial. Temas 
Transversais.  
 

PSICÓLOGO 

Conhecimento Específico  
Saúde coletiva: políticas, legislação de atenção à saúde e fundamentos de promoção de saúde 
coletiva. Fundamentos de psicologia clínica. Psicoterapia breve e grupal. Técnicas de avaliação 
e reabilitação psicológica. Desenvolvimento de programas de promoção de saúde e 
acompanhamento de famílias e grupos temáticos. Processos de seleção para participação em 
programas de saúde e educação. Psicologia do desenvolvimento. Limitações funcionais, 
deficiências, doenças crônicas e conseqüências na subjetividade humana. Legislação da 
deficiência. Modelo social da deficiência Programas de desenvolvimento de pessoas no trabalho 
e nas instituições. Acompanhamento, avaliação e aprimoramento dos programas, processos e 
condições de trabalho. Construção de sistemas de informação e bancos de dados. 
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Competências nas relações interpessoais. Comunicação, clima organizacional e resolução de 
problemas. Equipes Multiprofissionais Código de Ética Profissional e legislação da Profissão de 
Psicólogo. Cenário contemporâneo, culturas organizacionais e realidades locais: implicações 
nas relações - dentro das instituições e destas com a comunidade. 
 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Conhecimento Específico  
Genética : Macromoléculas informacionais, transmissão da informação genética; biotecnologia 
animal e vegetal. Agroecologia : Conceitos e princípios de Agroecologia, histórico da 
Agroecologia, fluxos de energia e nutrientes na agricultura e a questão da sustentabilidade em 
agroecossistemas. Agricultura orgânica : Conceitos e princípios, certificação e normas 
disciplinadoras do sistema de produção orgânica animal e vegetal.  Agrotóxicos:  Conceito e 
características dos produtos; procedimentos de manipulação; periculosidade e impacto do uso 
de agrotóxicos no ambiente. Controle Biológico : Principais agentes - grupos e características; 
métodos e planejamento de controle biológico;Planejamento e implantação de programas de 
controle biológico. 6. Administração agrícola: Organização e operação das atividades agrícolas; 
Planejamento e desenvolvimento das atividades agrícolas. Edafologia :  Gênese, morfologia e 
classificação de solos; Capacidade de uso e conservação de solos; Fertilidade de solos, 
fertilizantes e corretivos; Microbiologia de solos. Avaliação da aptidão agrícola das terras. 
Fitotecnia e ecologia agrícola;  Agrometeorologia; Recursos naturais renováveis; Grandes 
culturas anuais e perenes; Horticultura; Fruticultura; Silvicultura; Parques e jardins; Recursos 
naturais renováveis; Desenvolvimento agrícola sustentado; Sistemas agrossilvopastoris; 
Tecnologia de sementes. Tecnologia e Produção de Sementes. Fitossanidade : Fitopatologia; 
Entomologia agrícola; Controle de plantas daninhas; Manejo integrado de doenças, pragas e 
plantas daninhas.  Mecanização  agrícola: Máquinas e implementos agrícolas; Implementos para 
tração animal. Manejo: da água: Hidrologia e hidráulica aplicadas à agricultura; Irrigação e 
drenagem para fins agrícolas. Geoprocessamento:  Geoposicionamento e Cartografia. 
Construções e energia rural : Construções rurais e suas instalações complementares; Fontes 
de energia nas atividades agropecuárias. Sociologia e desenvolvimento rural : Economia e 
crédito rural; Extensão rural. Zootecnia:  Agrostologia; Produção animal; Nutrição animal. 
Tecnologia de Alimentos : transformação dos alimentos de origem animal e vegetal, 
conservação, controle de qualidade e agroindústria familiar; Conservação de alimentos; 
Secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes. Comercialização de Produtos 
Agrícolas : tipos de mercado, canais de comercialização, formação dos preços dos produtos 
agrícolas, custos de comercialização.  Economia Rural:  Conceitos básicos em economia: 
economia de base familiar, especialmente para contexto de agricultura familiar e atividades não 
agrícolas no espaço rural. Tipos e estruturas de mercado.  Ética Profissional . - BRASIL. Lei nº 
7.802, de 11 de julho de 1989 e alterações. Disponível 

ENGENHEIRO CIVIL 

 
Conhecimento Específico  
– Programação de obras: Engenharia de custos, orçamento e composição de custos unitários, 
parciais e totais: levantamento de quantidades; Planejamento e cronograma físico-financeiro. II – 
Projeto e execução de obras civis: Topografia e terraplenagem: locação de obra; sondagens; 
instalações provisórias. Canteiro de obras: proteção e segurança, depósito e armazenamento de 
materiais, equipamentos e ferramentas; fundações; escavações; escoramentos; estruturas 
metálicas, de madeira e de concreto; formas; armação; alvenaria estrutural; estruturas pré-
fabricadas; controle tecnológico; argamassas; instalações prediais; alvenarias e revestimentos; 
esquadrias; coberturas; pisos; impermeabilização; segurança e higiene no trabalho; ensaios de 
recebimento da obra; Desenho Técnico. III  Materiais de construção civil: aglomerantes – 
gesso, cal, cimento portland; agregados; argamassa; concreto: dosagem; tecnologia do 
concreto; aço; madeira; materiais cerâmicos; vidros; tintas e vernizes. IV – Mecânica dos 
solos: origem e formação dos solos; índices físicos; caracterização e propriedades dos solos; 
pressões nos solos; prospecção geotécnica; permeabilidade dos solos; percolação nos solos; 
compactação dos solos; compressibilidade dos solos; adensamento nos solos; estimativa de 
recalques; resistência ao cisalhamento dos solos; empuxos de terra; estruturas de arrimo; 
estabilidade de taludes; estabilidade das fundações superficiais e estabilidade das fundações 
profundas. V – Resistência dos materiais: deformações; teoria da elasticidade; análise de 
tensões; tensões principais; flexão simples; flexão composta; torção; cisalhamento e flambagem. 
VI – Análise estrutural: esforços em uma seção - esforço normal, esforço cortante, torção e 
momento fletor; relação entre esforços; apoio e vínculos; diagrama de esforços; estudos das 
estruturas isostáticas (vigas simples, vigas gerber, quadros, arcos e treliças); deformações e 
deslocamentos em estruturas isostáticas; linhas de influência em estruturas isostáticas; esforços 
sob ação de carregamento, variação de temperatura e movimentos nos apoios; estudos das 
estruturas hiperestáticas; métodos dos esforços; método dos deslocamentos; processo de Cross 
e linhas de influência em estruturas hiperestáticas. VII – Dimensionamento do concreto 
armado: características mecânicas e reológicas do concreto; tipos de aço para concreto 
armado; fabricação do aço; características mecânicas do aço; estados limites; aderência; 
ancoragem e emendas em barras de armação. 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

 
Conhecimento Específico  
Educação ambiental , ordenamento científico das florestas, proteção dos recursos florestais, 
ecossistema florestal, utilização racional dos produtos e bens florestais; Recursos naturais 
renováveis ; Ecologia , climatologia, defesa sanitária florestal;  Produtos florestais , sua 
tecnologia e sua industrialização;  Edafologia ; processos de utilização de solo e de floresta; 
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estrutura e propriedades dos solos e Interação dos solos com ecossistemas terrestres e 
hídricos;  Implementos florestais ; economia e crédito rural para fins florestais; seus serviços 
afins e correlatos;  Código Florestal ; Sucessão Ecológica ; Estabilidade dos ecossistema s; 
Usos da água ;  Impactos ambientais  sobre os ecossistemas e agroecossistemas;  
Recuperação de matas ciliares e reserva legal; Desertificação : causa e efeito; Legislação 
Ambiental , Constituição brasileira e o meio ambiente. Lei de Crimes Ambientais: Lei n. ° 
9605/98 e Decreto n° 3179/99. Resoluções CONAMA: 01 0/90, 278/01, 237/97 e 317/02. 
Legislação MMA/IBAMA sobre manejo florestal, uso alternativo do solo e reposição florestal: 
Instrução Normativa n° 04/02 (MMA), Instrução Norma tiva n° 03/02 (MMA), Instrução Normativa 
n.° 01/1996 (MMA), Instrução Normativa n.° 031/04-N , Portaria n.° 007/03 (IBAMA).  Política 
florestal ;  Solos e fertilidade ;  Manejo de bacias hidrográficas ; Sistemas agroflorestais ;  
Tecnologia de produtos florestais ; Acesso e uso de produtos florestais e conflitos sociais;  
Manejo de produtos  florestais não-madeireiros;  Extensão  e fomento florestal; Florestamento  
e reflorestamento; SNUC (Lei n.° 9.985/00 e Decreto n.° 4.340/02 ).;  Plano de manejo em 
florestas nacionais; Incêndios florestais;  Uso sustentado  dos recursos florestais;  Equilíbrio 
dos ecossistemas ; Avaliação do potencial  biológico dos ecossistemas florestais; 
Gerenciamento de Unidades de Conservação e Preservação Ambiental; Impacto ambiental  e 
recuperação de áreas degradadas; Inventário e  Avaliação de Patrimônio Natural;  Sistemática 
Vegetal;   Mecanização Florestal ; Entomologia Florestal;  Fitologia Florestal;  Silvicultura ; 
Manejo Florestal;  Inventário Florestal;  Geoproces samento;  Combate a incêndios 
florestais; Ética Profissional.  Legislação. 

 


