
 

REPUBLICAÇÃO EDITAL N° 04/2011 

CONCURSO PÚBLICO 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de vagas 

para o Concurso Público Municipal, e dá 

outras providências. 

O Prefeito Municipal de Colombo, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 

O presente Edital, destinado a abertura de vagas através do Concurso Público Municipal n° 

04/2011 de Provas e Provas de Título para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal, 

de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, regido pela Lei Orgânica Municipal – 

Estado do Paraná e pelas Leis n°. 1205/2010, 1206/2010, 1.005/2007, 1221/2011: 

1 – DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

Cargos Funções Vaga

s 

Requisitos Mínimos CH/  

Semanal 

Salário 

 Inicial 

Taxa de 

Inscrição 

Assistente Social 08 Ensino Superior Completo 

em Serviço Social e registro 

no órgão fiscalizador da 

classe, quando da posse. 

40 1.900,00 R$ 84,00 

Enfermeiro CR* Ensino Superior Completo 

em enfermagem e registro 

no órgão fiscalizador da 

classe, quando da posse 

40 2.100,00  

+ 

Insalubridade 

R$ 84,00 

Médico 

Cardiologista 

01 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em 

Cardiologia e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Médico Clínico 

Geral 

05 Ensino Superior Completo 

em Medicina e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Médico 

Endocrinologista 

01 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em 

Endocrinologia e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agentes 

Universitários 

Médico 04 Ensino Superior Completo 20 2.300,00 R$ 84,00 



 

Ginecologista     em Medicina com 

Especialização em 

Ginecologia e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

+ 

insalubridade 

Médico Generalista 

(Plantonista ) 

40 Ensino Superior Completo 

em Medicina e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Plantão 

de 12 

horas 

2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Médico Generalista 

– ESF 

(Estratégia Saúde 

da Família) 

20 Ensino Superior Completo 

em Medicina e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

40 2.300,00 + 

insalubridade

+ gratificação 

de 

 R$ 3.450,00 

R$ 84,00 

Médico 

Infectologista 

01 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em 

Infectologia e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Médico  

Ortopedista 

01 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em Ortopedia 

e registro no órgão 

fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade  

R$ 84,00 

Médico  

Pediatra 

08 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em Pediatria 

e registro no órgão 

fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Médico 

 Psiquiatra 

01 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em 

Psiquiatria e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse 

20 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Médico  01 Ensino Superior Completo 20 2.300,00 R$ 84,00 



 

Radiologista 

 

em Medicina com 

Especialização em 

Radiologia e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse 

+ 

insalubridade 

Médico de  

Medicina do 

Trabalho 

02 Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

Especialização em Medicina 

do trabalho e registro no 

órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

30 2.300,00 

+ 

insalubridade 

R$ 84,00 

Agentes de 

Serviços de 

Saúde 

Auxiliar de 

Enfermagem do 

trabalho 

01 Ensino Médio Completo e 

registro no órgão fiscalizador 

da classe, quando da posse. 

40 671,00 

+ 

insalubridade 

R$ 49,00 

Técnico em  

Enfermagem 

CR* Ensino Médio Completo 

(Curso Técnico ou Curso 

Profissionalizante na área de 

Atuação) e registro no órgão 

fiscalizador da classe, 

quando da posse 

40  930,00 R$ 49,00  

 

 

 

 

Agentes de 

Serviços 

Técnicos 

Técnico em 

Processamento de 

Dados 

07 Ensino Médio Completo com 

curso profissionalizante na 

área, quando da posse. 

40 930,00 R$ 49,00 

 Técnico em 

Controle Ambiental 

01 Ensino Médio Completo com 

curso profissionalizante na 

área, quando da posse. 

40 930,00 R$ 49,00 

Professor Professor 80 Diploma e/ou Certidão de 

Conclusão de curso e 

histórico escolar de curso 

superior completo de 

licenciatura em pedagogia 

com habilitação em 

magistério das series inicias 

do ensino fundamental, 

reconhecido pelo Ministério 

da Educação - MEC quando 

da posse 

Diploma e/ou Certidão de 

Conclusão de curso e 

20 895,00 R$ 84,00 



 

histórico escolar do curso 

Normal Superior completo, 

com habilitação em 

magistério da series iniciais 

do ensino fundamental, 

Reconhecido pelo Ministério 

da Educação – MEC, quando 

da posse 

Diploma e/ou Certidão de 

Conclusão de curso superior  

e histórico escolar de 

Licenciatura Plena 

reconhecido Ministério da 

Educação –MEC, acrescido 

de curso de magistério de 

nível médio, reconhecido 

pelo Conselho Estadual da 

Educação – CEE. quando da 

posse.. 

Educador 

Infantil 

Educador Infantil 40 Nível Médio na Modalidade 

Normal (Magistério), 

Reconhecido Pelo Conselho 

Estadual de Educação – 

CEE, quando da posse 

Diploma e/ou Certidão de 

Conclusão de curso e 

histórico escolar de curso 

superior completo de 

licenciatura em pedagogia, 

com habilitação em 

magistério das series iniciais 

do ensino fundamental, 

reconhecido pelo Ministério 

da Educação - MEC  quando 

da posse. 

50  1.188,00 R$ 84,00 

1.1 O cadastro reserva será integrado por todos os candidatos aprovados e classificados no 

concurso público, que poderão ser convocados futuramente para realizar avaliação médica e 

posterior nomeação, conforme quantitativo de vagas autorizado. 



 

1.2 A convocação dos integrantes do cadastro reserva obedecerá rigorosamente a ordem de 

classificação final dos candidatos aprovados e classificados. 

1.3 A nomeação dos candidatos integrantes do cadastro reserva observará todos os 

procedimentos e critérios estabelecidos neste Edital, inclusive os referentes à avaliação 

médica. 

1.4 Quando o numero de vagas autorizadas para a convocação de candidatos do cadastro 

permitir a aplicação dos percentuais de vagas previstos neste Edital serão convocados 

candidatos portadores de necessidades especiais. 

1.5 A inclusão no cadastro reserva gera para o candidato apenas a expectativa de direito à 

convocação e nomeação, ficando reservado à Administração Pública Municipal o direito de 

proceder às nomeações, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, 

dentro do prazo de validade do Concurso Público.  

1.6 Os candidatos inclusos no cadastro reserva não serão convocados pessoalmente para 

quaisquer atos decorrentes do Concurso Público, sendo todos os atos publicados no diário 

Oficial do Município de Colombo, no Jornal Metrópole e no site www.colombo.pr.gov.br. 

 

2 – DAS INSCRIÇÕES 

2.1 – DOS REQUISITOS 

Para candidatar-se aos cargos públicos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de 

Colombo constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo 

relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em 

impedimentos para a posse: 

2.1.1 Ter nacionalidade brasileira ou equiparada. 

2.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos. 

2.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral. 

2.1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço Militar. 

2.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se aprovado. 

2.1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos desabonadores. 

2.1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas 

pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos. 

2.1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o respectivo Registro 

no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse. 

2.1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico. 

2.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do certame ou 

quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei. 

2.2 - DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas de 12 de dezembro de 2011 à 12 de janeiro de 2012, 

através do site www.exatuspr.com.br e no site oficial www.colombo.pr.gov.br, sendo que 

no dia 12 de janeiro de 2012, as inscrições encerrar-se-ão às 23 horas e 50 minutos. Os 



 

boletos deverão ser gerados e impressos até às 23 horas e 50 minutos do dia 12 de 

janeiro de 2012. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 13 de 

janeiro de 2012, mediante a apresentação de boleto bancário, que deve ser impresso 

pelo candidato após o preenchimento do formulário de inscrição na internet. 

 

2.2.1 Para os candidatos que não tiverem acesso a internet será disponibilidade local 

para inscrição no horário das 8:00 hs às 12:00 hs., e das 13:00 hs às 17:00 hs., nos locais 

abaixo descritos: 

01 - LOCAL: Regional Maracanã Colombo Park Shopping. 

ENDEREÇO: Rua Dorval Ceccon, 664, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Colombo - Pr. 

02 – LOCAL: Regional Roça Grande. 

ENDEREÇO: Rua Professor Pio Albert, 450, Osasco, Colombo – Pr., 

03 – LOCAL: Sede de Colombo Casa da Cultura. 

ENDEREÇO: Rua Quinze de Novembro, 105, Centro, Colombo – Pr. 

2.2.2 Na hipótese de haver mais de uma inscrição, será mantida a última que tiver sido 

efetivada. 

2.2.3 Não haverá inscrição condicional, por correspondência, por fac-símile ou fora do prazo. 

Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 

fixados no presente Edital, será a mesma cancelada. 

2.2.4 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o qual se 

inscreveu, vedada qualquer alteração posterior. 

2.2.5 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de 

que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura nos cargos previstos neste Edital, 

pois a taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em nenhuma hipótese. 

2.2.6 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor inferior que o 

estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de 

encerramento das inscrições. 

2.2.7 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que 

superior ou em duplicidade. 

2.2.8 A Empresa Contratada e a Prefeitura Municipal de Colombo, Estado do Paraná, não se 

responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivo de ordem técnica dos 

computadores, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem 

como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

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

2.2.10 O candidato poderá imprimir o cartão de inscrição, que estará disponível no mesmo 

endereço eletrônico www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br, 

 no qual estará indicado o local, o horário e o endereço da realização das provas, sendo de 

exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção do cartão de inscrição por meio de 

impressão. 



 

2.2.11 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a nomeação por meio de 

processo administrativo, devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer 

inclusive após a homologação do resultado do concurso público, desde que verificada a prática 

de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas declarações prestadas e/ou 

quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos documentos apresentados, entre outros. 

2.2.12 Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que aceita as 

condições estabelecidas no presente Edital e nos demais que vierem a ser publicados durante 

a realização do certame. 

2.2.13 O candidato que não apresentar as informações necessárias ou não realizar o 

pagamento da inscrição na data prevista no boleto bancário terá seu pedido de inscrição 

indeferido. 

2.2.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br, e no site 

oficial www.colombo.pr.gov.br, 

cabendo a Comissão Especial de Concurso decidir sobre o seu deferimento ou não. 

2.2.15 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato deverá indicar o cargo para o qual 

se inscreveu, não sendo possível, a inscrição para mais de um cargo, com exceção: 

2.2.15.1 O candidato poderá realizar duas inscrições para os cargos de Professor e Educador 

Infantil, sendo que as provas serão (Matutino e Vespertino), as provas serão realizadas em 

horário diferente para os cargos deste edital. 

2.2.16 Após o encerramento das inscrições haverá publicação da homologação das inscrições 

pela Comissão Especial de Concurso publicando-se a lista dos nomes e números de inscrições 

dos candidatos aptos a realizarem as provas. Aludida publicação ocorrerá em Edital nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Colombo, no Jornal Metrópole e no site 

www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br.  

2.2.17 Do indeferimento do pedido de inscrição caberá recurso à Comissão Especial de 

Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação conforme item 

2.2.16, de forma eletrônica através do site www.exatuspr.com.br, e no site oficial 

www.colombo.pr.gov.br.  

 

3 – DAS PROVAS 

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

3.1.1 Para as funções de Assistente Social, Enfermeiro, Médico Cardiologista, Médico Clínico 

Geral, Médico Endocrinologista, Médico Generalista (Plantonista), Médico Generalista – ESF 

(Estratégia Saúde da Família), Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico 

Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico de Medicina do 

Trabalho, Professor e Educador Infantil, em duas etapas, uma sendo prova objetiva, de caráter 

eliminatório e classificatório, e outra prova de título, de caráter classificatório. 

3.1.2 Para os demais cargos elencados no presente Edital, o concurso será realizado em uma 

única etapa, constituída de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. 



 

3.2 A prova objetiva consistirá de 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha, com quatro 

alternativas (a,b,c,d) sendo uma só correta, valendo cem pontos, avaliados na escala de zero a 

cem, com duração de (04) quatro horas improrrogáveis, sendo que o tempo de aplicação de 

prova será monitorado pelos fiscais. 

3.2.1 A prova objetiva versará sobre português, matemática, conhecimentos gerais, legislação 

e conhecimentos específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo cinqüenta questões no total, 

distribuídos da seguinte forma: 

- Língua Portuguesa – 10 (dez) questões – 1,0 (um vírgula zero) pontos cada questão. 

- Matemática – 06 (seis) questões – 1,0 (um vírgula zero) pontos cada questão. 

- Conhecimentos Específicos – 18 (dezoito) questões – 4 (quatro) pontos cada questão. 

- Conhecimentos Gerais – 08 (oito) questões – 0,5 (zero vírgula cinco) pontos cada questão. 

- Legislação – 08 (oito) questões – 1,0 (um vírgula zero) pontos cada questão. 

3.2.2 Serão considerados aprovados, os candidatos que na somatória dos acertos, obtiver nota 

igual ou superior a 60,0 (sessenta) pontos. 

3.3 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer ao local de Prova 

uma hora antes do horário munido de: 

3.3.1 Comprovante de inscrição, impresso através do site www.exatuspr.com.br.  

3.3.2 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos abaixo 

discriminados: 

3.3.2.1 Cédula de identidade, cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselho de 

representação da classe, carteira de motorista, carteira de trabalho (modelo novo), expedido a 

partir de 20 de janeiro de 1997. O documento deverá ser apresentado de forma legível e em via 

original, não sendo permitida apresentação de fotocópia. 

3.3.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 

Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 

Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 

carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 

identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 3.3.2.1. 

3.3.2.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento de identidade. 

3.3.3 Caneta esferográfica preta ou azul com tubo transparente. 

3.3.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

3.3.5 A Comissão Especial de Concurso, no dia de realização das provas, poderá exigir para 

ingresso na sala de aplicação da prova, somente o exigido no item 3.3.2, desde que o 

candidato tenha sua inscrição homologada. 

3.4 A prova objetiva será realizada em dia, local e horário a serem divulgados junto com 

o Edital de Homologação das Inscrições a ser publicado em Edital nas dependências da 

Prefeitura Municipal de Colombo, no Jornal Metrópole, e através do site 

www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br.  



 

3.4.1 As portas e/ou portões do local de realização das provas serão fechados 15 

minutos antes do início das provas. O candidato que chegar após este horário não 

poderá realizar as provas. 

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

3.4.2 Não haverá provas em outros dia e horários por conta de enfermidade do candidato. 

3.5 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas, após decorrida uma 

hora do início das mesmas. 

3.6 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para assinatura 

da ata e lacre dos envelopes com os cartões respostas e provas, comprovando a regularidade 

de aplicação das provas. 

3.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá 

levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o 

responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a 

prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar. 

3.8 Será concedida fiscalização especial ao candidato que no mínimo 24(vinte e quatro) horas 

antes da realização da prova, a critério médico, devidamente comprovado junto a Comissão 

Especial, que impossibilitado por motivos de saúde, de realizar a prova em sala de aula com os 

demais candidatos. 

3.8.1 Aludido requerimento deverá ser apresentado à Comissão Especial de Concurso, 

devidamente instruído com atestado médico. 

3.9 Os gabaritos com as devidas respostas das provas, tornar-se-ão públicos, após a aplicação 

das provas, em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Colombo, no Jornal Oficial 

do Município de Colombo e no site oficial www.exatuspr.com.br, e no site oficial 

www.colombo.pr.gov.br.  

3.10 Para os cargos de Assistente Social, Enfermeiro, Médico Cardiologista, Médico Clínico 

Geral, Médico Endocrinologista, Médico Generalista (Plantonista), Médico Generalista – ESF 

(Estratégia Saúde da Família), Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico 

Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico de Medicina do 

Trabalho, Professor e Educador Infantil será realizada a prova de títulos, será considerado a 

freqüência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de atuação, conforme 

segue abaixo:  



 

 CURSOS   PONTOS 

 Curso de Graduação (desde 

que não seja pré-

requisito ao cargo) 

0,70 cada 

 Curso de Pós Graduação – 

Especialização 

1,00 cada 

 Curso de Pós Graduação – 

Mestrado 

2,00 cada 

 Curso de Pós Graduação – 

Doutorado 

3,00 cada 

3.10.1 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as 

atribuições dos cargos em Concurso descriminado neste Edital. 

3.10.2 A somatória da pontuação dos Títulos fica fixada no máximo de 20,00 (vinte) pontos, 

não podendo em hipótese alguma ser ultrapassado esse limite, mesmo que o candidato 

apresente títulos cuja somatória venha ultrapassar esse limite. 

3.10.3 Os candidatos deverão apresentar fotocópias autenticadas em cartório dos títulos 

(diplomas, certificados, cursos da área e outros documentos), no dia da realização da 

contagem de títulos, conforme previsto no Edital de Convocação para Entrega de Títulos. 

3.10.4 Somente serão julgados os títulos dos candidatos aprovados na primeira etapa. 

3.10.5 No prazo marcado para a apresentação dos títulos, os candidatos aprovados na 

primeira etapa deverão apresentar documento que comprove a habilitação para o ingresso no 

cargo, com o objetivo único e exclusivo de contagem de títulos. Caso o candidato não possua a 

habilitação para ingresso no cargo neste momento poderá apresentar os títulos para serem 

pontuados. 

3.11 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva implicará, 

automaticamente, na sua exclusão do concurso. 

4 – DA CLASSIFICAÇÃO 

4.1 Os candidatos aprovados serão classificados em lista nominal, na ordem decrescente, 

como segue abaixo: 

4.1.1 Para os cargos de Assistente Social, Enfermeiro, Médico Cardiologista, Médico Clínico 

Geral, Médico Endocrinologista, Médico Generalista (Plantonista), Médico Generalista – ESF 

(Estratégia Saúde da Família), Médico Ginecologista, Médico Infectologista, Médico 

Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista, Médico de Medicina do 

Trabalho, Professor e Educador Infantil, será: NF = (NO + NT), onde NF = Nota Final, NO = 

Nota da Prova Objetiva e NT = Nota da Prova de Títulos. 

4.1.2 Para os demais cargos a nota final será: NF = NO, onde NF = nota final e NO = nota 

prova objetiva. 

4.2 Em caso de empate de notas, na classificação, como critério de desempate, terá 

preferência o candidato que: 



 

4.2.1. Tiver maior nota na prova de conhecimentos específicos; 

4.2.2. Tiver maior nota em Língua Portuguesa; 

4.2.3 Tiver maior idade; 

4.2.4 Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os 

candidatos com mais de 60 (sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição 

e entre estes e os demais candidatos será o de idade mais elevada, considerando-se o ano, o 

mês e o dia do nascimento. 

4.3 O resultado do concurso e a classificação dos candidatos aprovados serão publicados nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Colombo, no Jornal Metrópole, no site 

www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br.  

4.3.1 Não serão fornecidos atestados ou certificado de habilitação aos candidatos aprovados 

que solicitarem, valendo para fim de classificação os resultados publicados em Edital nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Colombo, no Jornal Metrópole, e no site 

www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br.  

4.4 A nomeação respeitará a ordem de classificação final. 

4.5 Para fins de comprovação de classificação no concurso, valerá a publicação da 

homologação do resultado final, conforme previsto no item 4.3 deste Edital. 

5 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

5.1 À pessoa portadora de necessidades especiais, amparada pelo artigo 37, inciso VIII, da 

Constituição Federal, fica reservado aos candidatos portadores de necessidades especiais, das 

vagas gerais ofertadas 5% (cinco por cento), conforme Lei Municipal nº 1205/2010.  

5.2 Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrever-se neste 

processo de seleção, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com as 

atribuições do cargo a ser preenchido. 

5.3 Os portadores de deficiência participarão em igualdade de condições com os demais 

candidatos. 

5.4 As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no 

concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais concursandos, observada a 

ordem de classificação. 

5.5 Aos candidatos é assegurado o direito de se inscreverem nessa condição, declarando 

serem portadores de deficiência com laudo médico para comprovação, e submeterem-se, se 

convocados, à perícia médica promovida pela Comissão Especial de Concurso por intermédio 

de Junta Médica designada, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato 

com deficiência ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 

5.6 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato portador de deficiência 

deverá protocolar declaração, junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal de Colombo, concernente a condição e a deficiência da qual é portador, 

apresentando Laudo Médico (original ou cópia autenticada em cartório) atestando a 

espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código 



 

correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 

causa da deficiência. Este laudo será retido e ficará anexado ao protocolo de inscrição. O 

laudo também deverá ser apresentado quando dos exames pré-admissionais, no caso do 

candidato ser aprovado e convocado. 

5.6.1 Caso o candidato necessite de condições especiais para a realização das provas, 

deverá solicitá-las por escrito até o último dia de inscrição, protocolando requerimento 

junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colombo, Estado do 

Paraná. 

5.7 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao 

pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

5.8 Os candidatos que no ato de inscrição se declararem portadores de deficiência, se 

classificados nas provas, além de figurarem nas listas de classificação, terão seus nomes 

publicados em relação a parte, observada a respectiva ordem de classificação. 

6 – DA RESERVA DE VAGAS PARA AFRO-DESCENDENTES 

6.1 Ao afro-descendente é reservado o percentual de 10% (dez por cento) do total de vagas 

que vierem a ser ofertadas pelo Poder Público Municipal, para provimento de cargos efetivos, 

conforme Lei Municipal nº. 1.005/2007. 

6.2 Quando o número de vagas reservadas aos afro-descendentes, far-se-á pelo total de vagas 

neste edital de abertura e se efetivará no processo de nomeação. O percentual de vagas 

reservadas aos afro-descendentes será observado ao longo do período de validade do 

Concurso Público. 

6.3 Para efeitos do previsto neste Edital, considera-se afro-descendente aquele que assim se 

declarar expressamente, no ato da inscrição, identificando-se como de cor preta ou parda, de 

raça etnia negra, devendo tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso de 

servidores. 

6.4 É assegurado ao afro-descendente o direito de inscrever-se a uma das opções de inscrição 

previstas neste Edital, para tanto deverá, sob sua inteira responsabilidade, declarar-se, no 

momento da inscrição, de cor preta ou parda, de raça etnia negra. 

6.5 Para inscrição como afro-descendente, o candidato deverá observar os procedimentos 

previstos neste Edital, caso contrário não concorrerá à vagas reservadas a esse grupo, mas 

apenas às vagas de ampla concorrência. 

6.5.1 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato deverá protocolar uma 

declaração, junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Colombo, 

concernente a condição e a afro- descendente, bem como documento que comprove 

esta opção como afro-descendente. Este documento será retido e ficará anexado ao 

protocolo de inscrição. Os documentos também deverão ser apresentados quando da 

convocação. 

6.6 O candidato afro-descendente participará do Concurso em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que concerne às exigências estabelecidas neste Edital. 



 

6.7 Na hipótese de não-preenchimento da quota prevista, as vagas remanescentes serão 

revertidas para os demais candidatos qualificados no certame, observada a respectiva ordem 

de classificação. 

6.8 Detectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 6.4 e 6.5 deste Edital, sujeitar-

se-á o candidato à anulação da inscrição no concurso e de todos os efeitos daí decorrentes, e, 

se já nomeado, à pena de demissão, assegurada em qualquer hipótese, a ampla defesa e o 

contraditório. 

6.9 O candidato que se inscrever como afro-descendente concorrerá, além das vagas 

reservadas por força de lei, também à totalidade das vagas de ampla concorrência. 

7 – DA CONVOCAÇÃO E DA POSSE 

7.1. O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação será submetido 

ao regime estatutário. 

7.1.1 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes documentos para 

admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 2.1 deste Edital: 

I - Cédula de Identidade (RG) - original e 2 (duas) cópias; 

II - Cadastro de Pessoa Física (CPF) - original e 2 (duas) cópias; 

III - PIS ou PASEP - extrato atualizado se já possuir vínculo empregatício. 

IV - Título de eleitor - original e 1 (uma) cópia; 

V - Comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência; 

VI - Certificado de reservista - original e 1 (uma) cópia, quando couber; 

VII - Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para Dirigir, quando couber - original e 1 

(uma) cópia; 

VIII - Certidão de nascimento ou casamento - original e 1 (uma) cópia; 

IX - Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos, quando couber; - original 

e 1 (uma) cópia; 

X - Carteira de Vacinação de filhos menores de 5 (cinco) anos, quando couber - original e 1 

(uma) cópia; 

XI - Comprovante de endereço, sem abreviaturas, constando bairro e CEP – original e 1 (uma) 

cópia; 

XII - Comprovante de escolaridade exigida, expedido por entidade reconhecida pelo MEC – 

original e 1 (uma) cópia; 

XIII - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e 

Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos; 

XIV - Carteira de Trabalho – original e 1 (uma) copia onde consta os dados pessoais e dos 

registros anteriores. 

XV - Registro no órgão da classe - original e 1 (uma) cópia;  

XVI - Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente. 

XVII - Atestado de sanidade física e mental. 



 

XVIII - Declaração de que não ocupa outro cargo, emprego ou função pública, em qualquer das 

esferas do governo, excetuadas as hipóteses previstas no art. 37, XVI, da Constituição Federal, 

nem percebe outro benefício proveniente de regime próprio da previdência social ou regime 

geral de previdência social relativo a emprego público, e declaração de bens e valores que 

constituam seu patrimônio, com firma reconhecida, ou cópia da declaração imposto de renda – 

IRRF. 

7.2 - Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em 

exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão indicado pela Prefeitura 

Municipal de Colombo. 

7.2.1 - A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado 

o candidato tido como apto. 

7.3 - Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as condições 

necessárias, quais sejam: 

I) atendimento aos requisitos para a inscrição de acordo com as regras constantes deste Edital; 

II) apresentação da documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital; 

III) aprovação nos exames de saúde previstos neste Edital. 

7.4- O candidato ao cargo público deverá apresentar os elementos comprobatórios e a 

declaração, referida na lei 1205/2010 e neste edital, ao órgão pessoal no prazo de 10 (dez) 

dias úteis, contado a partir da convocação. 

7.4.1 - O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal de 

Colombo no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias no primeiro dia útil subseqüente à data de 

publicação do ato de provimento, para ser empossado, submetendo-se a estágio probatório de 

03 (três) anos ininterruptos, período em que será avaliado quanto ao exercício de suas 

atribuições, assiduidade, disciplina, produtividade, iniciativa e responsabilidade e, se aprovado, 

será considerado efetivo. 

7.4.2 A posse poderá dar-se mediante procuração, com poderes expressos, somente em casos 

de extrema impossibilidade comprovada. 

7.4.3 O exercício terá início no prazo máximo de 03 (três) dias, contados do primeiro dia útil 

subseqüente ao da data da posse. 

7.4.4 O servidor que não apresentar os elementos mencionado do edital de convocação, Edital 

de abertura e lei Municipal não poderá assumir o cargo. 

8 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1 Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente Edital e será 

organizado, dirigido e orientado por comissão formada para este fim, denominada Comissão 

Especial de Concurso. 

8.1.1 As publicações referentes a este concurso público serão da seguinte forma: 

8.1.2 Até a data de homologação, serão feitas no Jornal Metropole, no endereço eletrônico 

www.exatuspr.com.br e no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Colombo,  

www.colombo.pr.gov.br, 



 

8.1.3 Após a data de homologação, serão feitas no Jornal Metropole e no endereço eletrônico 

www.colombo.pr.gov.br, 

8.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito, acompanhar a publicação ou 

divulgação dos atos concernentes ao Concurso Público, divulgados na internet, no endereço 

eletrônico www.exatuspr.com.br ou no Jornal Metrópole, em Edital nas dependências da 

Prefeitura Municipal de Colombo, Estado do Paraná, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br, 

obrigando-se a atender aos prazos e condições estipulados neste Edital e nos que forem 

publicados durante o período de validade do concurso. 

8.3 A inscrição no Concurso implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital 

e em outros que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas regras, 

normas e critérios, obrigam-se os candidatos a cumprir. 

8.4 A vagas reservadas a candidatos portadores de necessidades especiais a 

afrodescendentes não preenchidas serão revertidas aos demais candidatos de ampla 

concorrência. 

8.5 O prazo de validade do Concurso Público é de 02 (dois anos), a contar da data da 

publicação do ato de homologação do resultado final do Concurso, prorrogável uma única vez, 

por igual período, desde que haja interesse da administração. 

8.6 Dentro do prazo de validade do Concurso Público poderão ocorrer convocações de 

candidatos aprovados, desde que o quantitativo de vagas seja devidamente autorizado pelo 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

8.7 Será admitida impugnação deste Edital, por meio de requerimento devidamente justificado, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar de sua publicação, e será apresentado de forma 

online através do site www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br. 

8.8 O preenchimento da ficha-requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do 

candidato. 

8.9 O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não satisfazer as 

necessidades legais impostas neste Edital. 

8.9.1 O candidato que fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, deixar de 

apresentar os documentos exigidos, ou deixar de atender os requisitos exigidos por este Edital, 

ainda que verificado posteriormente, será excluído do concurso, com a conseqüente anulação 

do ato de investidura no cargo, pela autoridade competente, sem prejuízo das medidas de 

ordem administrativa, civil e criminal. 

8.10 O simples requerimento de inscrição do candidato implicará o conhecimento do 

Regulamento Geral do Concurso, expresso no Edital, e de sua aceitação. 

8.11 Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candidato, mediante requerimento 

fundamentado à Comissão Especial do Concurso Público, que após análise das justificativas 

deliberará a respeito. 



 

8.11.1 O prazo de interposição de pedido de revisão será de 02 (dois) dias a contar do dia da 

divulgação do gabarito, da nota da prova objetiva, da nota da prova de títulos e do resultado 

final. 

8.11.2 O pedido de revisão deverá conter argumentação lógica e consistente, indicando, 

precisamente, a questão ou ponto sobre o qual versa a reclamação, e será apresentado de 

forma online, através do site www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br. 

8.11.3 O pedido de revisão destituído de fundamentação será liminarmente indeferido. 

8.11.4 Se provido o pedido de revisão, a Comissão Especial do concurso determinará as 

providências devidas. 

8.11.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem regidos em termos, bem 

como, os requerimentos que derem entrada fora do prazo. 

8.11.6 Se dos exames de recursos resultar em anulação de questão (ões), a pontuação 

correspondente a essa (s) questão (ões) será atribuída a todos os candidatos, independente de 

terem recorrido ou não, desde que já não tenham recebido a pontuação correspondente a 

questão anulada quando da correção dos gabaritos. Caso haja alteração de resposta correta a 

divulgação das notas será feita de acordo com o novo gabarito oficial para todos os candidatos 

independentemente de terem recorrido ou não. 

8.11.7 Só será deferido o requerimento se o candidato comprovar que houve erro da Banca 

Examinadora ou atribuição de notas diferentes para soluções iguais. 

8.12 Não haverá segunda chamada para prova, importando a ausência por qualquer motivo, 

inclusive moléstia ou atraso, na exclusão do candidato do concurso. 

8.13 Não será permitido o uso de máquinas calculadoras, equipamentos e/ou aparelhos 

eletrônicos, ou instrumentos similares, consulta a qualquer tipo de material e, ainda, não será 

admitida qualquer espécie de consulta, inclusive legislação seca ou comunicação entre os 

candidatos. 

8.14 Será atribuída nota zero, para a questão, quando no cartão resposta for assinalada mais 

de uma resposta ou haja rasura, intenção de marcação, ainda que legível, bem como aquela 

que não for assinalada no cartão resposta, ou assinalada a lápis. 

8.14.1 A correção dos cartões respostas serão feita por leitor ópticos. 

8.15 Em hipótese nenhuma, haverá substituição do cartão resposta em caso de erro ou rasura 

do candidato. 

8.16 Somente será permitido assinalamento nos cartões respostas feitos pelos próprios 

candidatos. 

8.17 É vedada a comunicação do candidato com qualquer pessoa, durante a realização da 

prova. 

8.18 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas pela 

Comissão Especial de Concurso, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas ao concurso. 

8.19 Nenhum candidato poderá ausentar-se da sala de aplicação da prova a não ser 

momentaneamente e acompanhado por fiscal. 



 

8.20 Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de Sala todo o 

material recebido. 

8.21 Por razões de ordem técnica e direitos autorais, não será fornecido exemplares das 

provas a candidatos ou a instituições públicas ou privadas, mesmo após o encerramento do 

Concurso Público. 

8.22 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos no 

dia das provas, em Ata, pela Comissão Especial de Concurso. 

8.23 Será excluído do concurso público, por ato da Comissão Especial de Concurso, o 

candidato que cometer algumas das irregularidades constantes abaixo: 

I – Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe 

encarregada na aplicação das provas; 

II – Utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do certame; 

III – Não devolver integralmente o material recebido no dia das provas escritas; 

IV – Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao Concurso, 

bem como consultar livros ou apontamentos; 

V – Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e na 

companhia do fiscal; 

VI – Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de saldo 

bancário. 

8.24 As notas das provas e bem como a Nota Final não sofrerão arredondamentos, sendo 

consideradas as quatro casas. 

8.25 Serão publicadas as notas obtidas pelos candidatos e o nome dos candidatos que não 

estiveram presentes no dia da prova. 

8.26 A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma. Não serão aceitos pedidos de 

isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado. 

8.27 A elaboração, aplicação e correção das provas serão realizadas por empresa contratada, 

a qual terá autonomia sobre a elaboração e julgamento das provas. 

8.27.1 Os cartões respostas depois de colocados em sobrecarta fechada e rubricada ficarão 

sob guarda da Empresa Contratada. 

8.28 Todos os cartão-resposta referentes ao concurso serão confiados, após seu término, à 

guarda da Empresa Contratada, serão mantidos pelo prazo de dois anos da homologação, 

findo o qual, serão incinerados. Os demais documentos como: edital de abertura, homologação 

das inscrições, homologação de resultado final, resolução e portaria da Comissão Especial de 

Concurso entre outros, serão mantidos à guarda, por um prazo de três anos após a 

homologação, findo o qual serão incinerados. 

8.28.1 As provas serão incineradas após a homologação final do concurso público, mantendo 

arquivado apenas os cartões-respostas conforme item 7.28. 



 

8.29 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa do direito a posse, ficando a 

concretização desse ato condicionada a observância da conveniência e oportunidade em fazê-

lo das disposições legais pertinentes, rigorosa classificação e do prazo de validade do 

concurso. 

8.30 O candidato que convocado, deixar de atender o Edital de Convocação, terá seu nome 

transportado para o final da lista de classificação, no cargo respectivo, podendo ser novamente 

convocado apenas 01 (uma) vez enquanto vigorar o prazo de validade do concurso. 

8.30.1 Ao candidato classificado no concurso será facultado o pedido de deslocamento para o 

final da ordem de classificação. 

8.31 O candidato que já estiver investido em dois cargos ou empregos públicos ativos ou em 

um cargo público efetivo e um aposentado, quando da sua convocação, não poderá assumir 

sua vaga se não renunciar o vínculo empregatício anterior. 

8.32 Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados a juízo do Prefeito Municipal, 

através de publicidade prévia e ampla. 

8.33 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem as resoluções, editais, 

comunicados e demais publicações referentes a este concurso através do Jornal Metrópole, 

em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Colombo, pelo site 

www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br.  

8.34 As normas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito. 

8.35 O resultado final das provas escritas será divulgado através de publicação no Jornal 

Metrópole, Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Colombo, pelo site 

www.exatuspr.com.br, e no site oficial www.colombo.pr.gov.br.  

8.36 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Empresa Contratada e 

Comissão Especial de Concurso. 

8.37 Todas as provas ficarão, desde a elaboração, sob a guarda e responsabilidade da 

Empresa Contratada. 

8.38 Os conteúdos básicos para as provas e atribuições dos cargos são os constantes do 

Anexo I e II, deste Edital. 

8.39 Durante o prazo de validade do concurso de que trata este Edital, não se abrirá novo 

concurso, levado o efeito os classificados e aprovados, enquanto existir concursado anterior 

com direito a posse. 

8.40 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso e pela Prefeitura 

Municipal de Colombo de conformidade com este Edital e da legislação vigente. 

Prefeitura Municipal de Colombo – PR, 30 de novembro de 2011. 

 

 

JOSÉ ANTONIO CAMARGO 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

 

 

 

ANEXO I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

CARGO: AGENTES UNIVERSITÁRIO 

FUNÇÃO: Assistente Social 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

– Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. Emprego de pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão;  Serviço Social e 

formação profissional;  A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. 

Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do 

Serviço Social na administração de políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; 

Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto ético-

político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de 



 

Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; 

Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 

nº. 8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. 

CARGO: EDUCADOR 

FUNÇÃO: Educador Infantil 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos 

e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento 

na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 

anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da 

personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a Educação 

Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE de 06/06/05. Estatuto 

da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. 



 

 

FUNÇÃO: Enfermeiro 

PORTUGUÊS: 

 Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das 

palavras – Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. 

Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular 

e plural) e Interpretação de Texto. Emprego de pronomes. Regência nominal e verbal. 

Concordância nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

 Operação com números inteiros e decimais. Conjuntos. Sistemas legal de unidades de 

medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três 

simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1° e 2° graus. Sistema de 

equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e 

controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no 

controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos 

legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de 

Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de 

emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, 

endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da 

pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem 

Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: 

pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema 

Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, 

Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: 



 

Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 

Administração e Validade). CCIH. 

FUNÇÃO: Médico Cardiologista 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO:  

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência cardíaca 

congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas; síncope; morte súbita: 

fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão pulmonar; tromboembolismo 

pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão arterial: fisiopatologia; diagnóstico; terapia. 

Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. 

Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do 

miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos; doenças do pericárdio; doenças da aorta. 

Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas; hematológicas; 

neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional 

de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de 

Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional 

de Promoção de Saúde. 



 

 

FUNÇÃO: Médico Clínico Geral 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 

adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 

epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e 

contra-referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. 

Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 

endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às 

urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 

FUNÇÃO: Médico Endocrinologista 

PORTUGUÊS: 



 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO:  

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Modelos de atenção á Saúde (Estratégia Saúde da família, Vigilância em Saúde, linhas de 

cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto pela Saúde; 

Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 Secretaria de 

Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde de 21 de fevereiro de 2006. – disfunções 

hipotalâmico-hipofisárias: diabetes insipidus,hiperprolactinemia, pan-hipopituitarismo, 

deficiência do hormônio de crescimento, acromegalia e doença de cushing;distúrbios da 

tireóide: hipotireoidismo, hipertireoidismo, câncer da tireóide, nódulos tireoidianos; distúrbios do 

metabolismo do cálcio; distúrbios das supra-renais: hiperplasia adrenal congênita, síndrome de 

cushing, tumor supra-renal, insuficiência adrenal; distúrbios da puberdade: puberdade precoce, 

puberdade atrasada, ginecomastia; alterações do crescimento, hirsutismo e síndrome dos 

ovários policisticos, doenças metabólicas; obesidade e síndrome metabólica, hipoglicemias, 

dislipidemias; diabetes melito: diagnóstico, tratamento, novas terapêuticas (insulinas e 

medicamentos orais), complicações crônicas. Demais conhecimentos compatíveis com as 

atribuições da função. 

FUNÇÃO: Médico Generalista 

PORTUGUÊS: 



 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 

adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 

epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e 

contra-referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. 

Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 

endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às 

urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 

FUNÇÃO: Médico Generalista-ESF 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 



 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 

adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 

epidemiológico e das estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da 

saúde. Planejamento e programação em saúde. Implementação do sistema de referência e 

contra-referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. 

Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 

endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. Atendimento às 

urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 

FUNÇÃO: Médico Ginecologista 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 



 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. Planejamento 

familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de barreira e natura; DIU; 

anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência; anticoncepção de 

emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal; 

osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus. 

Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e 

malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; dismenorreia; dor pélvica; 

incontinência urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos; histerectomia e 

tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto: 

assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar; 

amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos; 

hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e 

desenvolvimento; cardiotocografia; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade. Políticas 

Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa 

do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema 

de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

FUNÇÃO: Médico Infectologista 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 



 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes 

doenças: Arboviroses: Dengue, Febre Amarela; Cisticercose; Doença Meningocóccica; Doença 

Pneumocóccica; Doenças Oportunistas na AIDS; Doenças Sexualmente Transmissíveis; 

Esquistossomose; Estafilococcias; Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; 

Hepatites Virais; Histoplasmose; Infeções Hospitalares; Leishmaniose Tegumentar e Visceral; 

Leptospirose; Malária; Paracoccidioidomicose; Parasitosse Intestinais; Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida; Síndrome Respiratória Severa Aguda; Tuberculose. Mecanismo de 

Ação, resistência, indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas dos Medicamentos 

Antimicrobianos. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. 

Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 

8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 

Saúde. 

FUNÇÃO: Médico Ortopedista 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 



 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase 

aguda e crônica.  Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. 

Pioartrite. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome 

do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa 

da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. 

Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do 

acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação do joelho. Lesões meniscais 

e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura Transtrocanteriana. Fratura do colo do 

fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero: da extremidade distal 

do úmero.  Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia. 

Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo. 

Fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana.  

Ferimento da mão.  

FUNÇÃO: Médico Pediatra 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 



 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. Cuidados 

Primários na Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. Imunização. 

Doenças Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na Infância. Parasitoses 

Intestinais na Infância. Doenças Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde 

Pública. Acidente com Animais Peçonhentos. Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria 

– Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em 

Membros Inferiores; Acidentes na Infância. Parada Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. 

Convulsão. Políticas de Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e Bioética Médica. Conceitos 

Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 

Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 

8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 

Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 

Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

FUNÇÃO: Médico Psiquiatra 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 



 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso 

de substancia psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do 

humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoforme. Síndromes 

comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de 

personalidade e de comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos do 

desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início 

usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Legislação. Políticas Públicas do SUS: Lei 

8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 

Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 

Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

FUNÇÃO: Médico Radiologista 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 



 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:  

– História da Saúde Pública no Brasil; Organização do SUS: princípios, diretrizes e 

financiamento; Modelos de atenção á Saúde (Estratégia Saúde da família, Vigilância em 

Saúde, linhas de cuidado, Promoção em Saúde); Epidemiologia: Indicadores básicos do pacto 

pela Saúde; Regulamentação do SUS: Lei nº 8080/90, e Lei nº 8142/90, Portaria nº 5 

Secretaria de Vigilância em Saúde / Ministério da Saúde de 21 de fevereiro de 2006. - 

Alterações da morfologia da silhueta cardíaca. Crescimento das cavidades cardíacas e 

alterações dos grandes vasos. Anatomia radiológica das vias biliares. Alterações radiológicas e 

ultrassonografia das vias biliares. Anatomia radiológica do abdome. Alterações radiológicas no 

abdome-agudo. Anatomia radiológica do coração e vasos da base. Anatomia radiológica do 

crânio e face. Anatomia radiológica do sistema ósteo-articular. Anatomia radiológica do sistema 

urinário. Alterações radiológicas fundamentais do sistema urinário. Anatomia radiológica do 

tórax. Alterações radiológicas fundamentais do tórax. Anatomia radiológica do tubo digestivo. 

Alterações radiológicas fundamentais no tubo digestivo. Anatomia radiológica e 

ultrassonografia do aparelho genital feminino. Fundamentos de ultrassonografia em Medicina 

Interna. Pâncreas: métodos de estudo, anatomia, fisiologia e processos inflamatórios. 

Semiologia das lesões ósseas e articulares. Anatomia radiológica da coluna vertebral. 

Alterações radiológicas fundamentais da coluna vertebral. Demais conhecimentos compatíveis 

com as atribuições da função. 

FUNÇÃO: Médico de Medicina do Trabalho 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 



 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Epidemiologia; Bioestatística; Ciências Sociais aplicadas à Medicina do Trabalho; Normas 

Regulamentadoras em Segurança e Medicina do Trabalho; Previdência Social; Relações 

trabalhistas e sindicais; Medicina Social; Fiscalização do trabalho; Serviço de atenção à saúde 

do trabalhador; Ética em Medicina do Trabalho; Psicologia do trabalho; Fisiologia do trabalho. 

Riscos ocupacionais; Higiene do trabalho. Ergonomia e Segurança do Trabalho; Toxicologia 

ocupacional; Doenças relacionadas ao trabalho. 

CARGO: PROFESSOR 

FUNÇÃO: Professor 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 



 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em 

transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; Interrelações dos 

elementos transformadores da escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-

aprendizagem, professor-educador-aluno; organização da prática educativa: Planejamento 

escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, 

procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Lei 9394/96. Lei nº 10.639/2003. Lei nº 

8.069/90. Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidades mentais. 

Desenvolvimento da inteligência. Estágios do desenvolvimento da criança. O processo de 

socialização. A teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança. O 

desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Pensamento e palavra. Princípios e 

fundamentos dos referenciais curriculares. Noções básicas do cargo de professor de educação 

infantil. 

CARGO: AGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

FUNÇÃO: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho 

PORTUGUÊS:  

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

– Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. Emprego de pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 



 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 

medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar 

de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, 

Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 

Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 

Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 

Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; 

Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção 

do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-

Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 

Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e 

Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 

28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 

administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material 

para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 

administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de 

Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; 

Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 

Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência 

Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 

CARGO: AGENTES DE SERVIÇOS TÉCNICOS  

FUNÇÃO: Técnico de Enfermagem  

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 



 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 

medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Técnico 

de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, 

Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 

Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 

Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 

Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; 

Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção 

do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-

Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 

Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e 

Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 

28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 

administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material 

para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 

administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de 



 

Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; 

Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 

Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência 

Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 

FUNÇÃO: Técnico em Controle Ambiental  

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Conceitos ambientais; O estado do mundo; Economia ecológica; A variável ambiental nas 

organizações; Prevenção de poluição; Valorização, eliminação/tratamento de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos; Gestão ambiental (ISO 14001); A variável ambiental na concepção de 

materiais e produtos (eficiência energética, escolha de materiais, produção, embalagem, 

transporte, resíduos, utilização, reciclagem). Noções básicas de informática. Noções básicas 

de atendimento ao público. 

FUNÇÃO: Técnico em Processamento de Dados  

LÍNGUA PORTUGUESA: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras 

- Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 



 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 

Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. 

Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. 

Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, 

segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 

vinculações histórico-geograficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações 

cientificas na atualidade e seus impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 

urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, 

televisão, música e teatro. 

Os conhecimentos gerais do município estarão disponíveis no site www.colombo.pr.gov.br. 

LEGISLAÇÃO: 

Artigos 37 a 41, da Constituição da República Federativa do Brasil; Lei de Licitação: 8.666/93; 

Lei de Improbidade Administrativa: 8.429/92; Lei Orgânica Municipal e Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais de Colombo: 861/2003. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

CONCEITOS DE HARDWARE DE MICROCOMPUTADOR: Instalação e configuração, 

memória; CPU; unidades de armazenamento; dispositivos de entrada e saída. SISTEMA 

OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS: características de cada versão; manipulação de 

arquivos, pastas e atalhos; tipos de arquivos e suas extensões; Windows Explorer; 

procedimento de backup; sistemas de arquivos. SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX: 

introdução e histórico; características de cada distribuição, sistema de arquivos; interfaces e 

programas; principais comandos de prompt; instalação e configurações; principais programas 

aplicativos. Conceitos e utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas eletrônicas, 

apresentações e gerenciadores de banco de dados: pacotes Microsoft Office e BrOffice. 

Conceitos e tecnologias relacionados a Internet e Intranet. Principais aplicativos de navegação 

na internet (Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox), correio eletrônico, transferência de 

arquivos, ferramentas de pesquisa e compartilhamento de informações. REDES DE 

COMPUTADORES: topologias; equipamentos de rede; compartilhamento de recursos e 

cabeamento estruturado; acesso remoto; administração de redes em sistemas operacionais; 

instalação e configuração de microcomputadores em uma rede TCP/IP. SEGURANÇA PARA 

MICROCOMPUTADORES: tipos de ameaças; técnicas e mecanismos de prevenção, detecção 

e remoção. 

 



 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: AGENTES UNIVERSITÁRIO 

FUNÇÃO: Assistente Social 

Coordenar, elaborar, executar supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e 

projetos na área de Serviço Social do município; planejar, organizar e administrar programas e 

projetos do órgão de ação social do município; Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos 

periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; Coordenar as ações das 

associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisas em Serviço Social no âmbito da 

administração municipal; Realizar todas as demais tarefas e atribuições inerentes à sua 

formação acadêmica. 

FUNÇÃO: Enfermeiro 

Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, chefia 

de serviço e de unidade de enfermagem; Organização e direção dos serviços de enfermagem e 

de suas atividades técnicas e auxiliares; Planejamento, organização, coordenação, execução e 

avaliação dos serviços da assistência de enfermagem; Consultoria, auditoria e emissão de 

parecer sobre matéria de enfermagem; Consulta de enfermagem; Prescrição da assistência de 

enfermagem; Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida; Cuidados 

de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 

adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar do planejamento, da 

execução e da avaliação de programas de saúde pública,materno-infantil, imunização; 

Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população; 

Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em 

rotina aprovada pela instituição de saúde; Prevenção e controle sistemático da infecção 

hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões; Participação na elaboração de 

medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos 

pacientes durante a assistência de enfermagem; Participação na prevenção e controle das 

doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica;  Prestação de 

assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido; Participação 

nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 

específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Acompanhamento da 

evolução e do trabalho de parto; Execução e assistência obstétrica em situação de emergência 

e execução do parto sem distocia; Participação em programas e atividades de educação 

sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; 

Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada; Participação nos programas de 

higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e do 

trabalho; Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-



 

referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar outras atividades 

inerentes à sua formação universitária. 

FUNÇÕES: Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico Endocrinologista, Médico 

Generalista (Plantonista), Médico Generalista (ESF), Médico Ginecologista,  Médico 

Infectologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra, Médico Radiologista. 

Participar de formulação de diagnóstico de saúde pública, realizando levantamento da situação 

de serviços de saúde, identificando prioridades para determinação dos programas a serem 

desenvolvidos; Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde 

pública, direcionando as atividades médico-sanitárias; Elaborar e coordenar a implantação de 

normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde; Emitir opinião acerca da 

padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais 

para a área da saúde; Participar dos programas de atualização e aperfeiçoamento das pessoas 

que atuam na área de saúde; Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de 

emergência, examinando, diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientação e 

solicitando hospitalização e exames, quando necessário; Participar de juntas médicas, 

avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas condições de saúde; Emitir 

laudos para admissão, concessão de licença, aposentadoria por invalidez, readaptação, 

emissão de carteiras e atestados de sanidade física e mental; Efetuar a análise, a avaliação, a 

revisão e a supervisão técnico administrativa de contas hospitalares; Realizar outras atividades 

inerentes à sua formação universitária. 

CARGO: EDUCADOR INFANTIL 

Descrição Sumária das Funções: 1. Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, 

transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando à criança o 

desenvolvimento físico, psico-motor, intelectual e emocional; 2. Exerce atividades de cuidados 

higiênicos e de saúde à criança; 3. Promove e participa de jogos e atividades lúdicas com a 

criança, com objetivos de diversão e, ao mesmo, tempo, de crescimento intelectual; 4. Exerce 

atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 5. 

Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias 

metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 6. Gerencia, 

planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo - pedagógicas, 

possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes. Função de 

Docência na Educação Infantil: 1. Planeja e operacionaliza o processo ensino-aprendizagem 

de acordo com os pressupostos epistemológicos da disciplina ou área de estudo em que atuar; 

2. Desenvolve todas as atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar; 3. 

Pesquisa e propõe práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às 

características da clientela majoritária da escola pública; 4. Participa das atividades de 

atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar conhecimentos pertinentes à educação; 5. 

Participa com o pessoal técnico-administrativo e demais profissionais, de reuniões do conselho 

de classe, pedagógicas, administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam 



 

decisões coletivas; 6. Mantem-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos 

órgãos superiores; 7. Participa da elaboração do projeto pedagógico da escola; 8. Divulga as 

experiências educacionais realizadas; 9. Indicamaterial didático e bibliográfico a serem 

utilizados nas atividades escolares; 10. Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias 

quando for convocado; 11. Cumpre e faz cumprir o horário e o calendário escolar; 12. Avalia o 

trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes pedagógicas; 13. Colabora com as 

atividades de articulação da escola com a família e a comunidade; 14. Desincumbe-se das 

demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da escola e ao processo 

de ensino-aprendizagem. Função de Suporte Pedagógico Direto às Atividades Docentes na 

Educação Infantil: 1. Administra o pessoal e os recursos materiais e financeiros da escola, 

tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; 2. Assegura o cumprimento dos 

dias letivos e horas-aula estabelecidas; 3. Coordena a elaboração e a execução da proposta 

pedagógica da escola; 4. Zela pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; 5. 

Executa meios para recuperação dos alunos de menor rendimento; 6. Promove a articulação 

com as famílias e a comunidade criando processos de integração da sociedade com a escola; 

7. Informa os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos, bem como 

sobre a execução da proposta pedagógica da escola; 8. Coordena, no âmbito da escola, as 

atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 9. Acompanha o 

processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com os docentes e as famílias; 

10. Elabora estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao 

desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da escola; 11. Elabora, acompanha e avalia 

os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de 

ensino e de escola em relação a aspectos pedagógicos, administrativos financeiros, de pessoal 

e de recursos materiais; 12. Acompanha e supervisiona o funcionamento das escolas, zelando 

pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino. 

CARGO: AGENTES DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

FUNÇÃO: Auxiliar de Enfermagem do Trabalho,  

Atender a funcionários enfermos que se dirigem ao ambulatório médico, dispensando - lhes 

cuidados simples de enfermagem; Aplicar de medicamentos, curativos e outros, de acordo com 

a orientação do médico ou enfermeiro; Marcar consultas com o médico do ambulatório, bem 

como controlar e atualizar arquivos; Coletar materiais para exames em laboratório; Esterilizar 

todo o material utilizado em clínicas, hospitais e laboratórios; Dar apoio às atividades 

preventivas de acidentes nas mais diversas áreas de sua atuação; Administrar de vacinas, 

palestras, orientações aos trabalhadores, verificação de sinais vitais; Executar medidas 

emergenciais em casos de acidentes para prevenção de agravos à saúde do trabalhador 

quando não houver outro profissional de maior habilidade, como o técnico, enfermeiro ou 

médico; Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador, no local de trabalho, 

suprindo assim as necessidades decorrentes de exigências legais; Realizar procedimentos de 

enfermagem que estão envolvidos no processo admissional; Realizar atividades 



 

interdisciplinares; Realizar visita domiciliar com supervisão do enfermeiro ou médico; Executar 

tarefas mais complexas de enfermagem, envolvendo trabalhos relacionados com o Serviço de 

Higiene, Medicina e Segurança do Trabalho; Prestar os primeiros socorros, no local do 

acidente, providenciar a remoção para o hospital, se for o caso; Elaborar e executar planos e 

programas de proteção à saúde dos empregados; Estudar as condições de higiene e 

segurança da unidade administrativa, efetuando observações nos locais de trabalho e discutir 

soluções; Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais 

ou não-profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, de riscos e das 

condições de trabalho da mulher, para preservar a integridade física do servidor; Treinar 

servidores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para 

reduzir a incidência de acidentes; Planejar e executar programas de educação sanitária 

visando à melhoria de condições de saúde do servidor; Registrar dados estatísticos de 

acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes 

para subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção 

de doenças profissionais; Executar demais atividades correlação à função. 

FUNÇÃO: Técnico em Enfermagem 

Atender a funcionários enfermos que se dirigem ao ambulatório médico, dispensando -lhes 

cuidados simples de enfermagem; Aplicar de medicamentos, curativos e outros, de acordo com 

a orientação do médico ou enfermeiro; Marcar consultas com o médico do ambulatório, bem 

como controlar e atualizar arquivos; Coletar materiais para exames em laboratório; Esterilizar 

todo o material utilizado em clínicas, hospitais e laboratórios; Dar apoio às atividades 

preventivas de acidentes nas mais diversas áreas de sua atuação; Administrar de vacinas, 

palestras, orientações aos trabalhadores, verificação de sinais vitais; Executar medidas 

emergenciais em casos de acidentes para prevenção de agravos à saúde do trabalhador 

quando não houver outro profissional de maior habilidade, como o técnico, enfermeiro ou 

médico; Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador, no local de trabalho, 

suprindo assim as necessidades decorrentes de exigências legais; Realizar procedimentos de 

enfermagem que estão envolvidos no processo admissional; Realizar atividades 

interdisciplinares; Realizar visita domiciliar com supervisão do enfermeiro ou médico; Executar 

tarefas mais complexas de enfermagem, envolvendo trabalhos relacionados com o Serviço de 

Higiene,Medicina e Segurança do Trabalho; Prestar os primeiros socorros, no local do 

acidente, providenciar a remoção para o hospital, se for o caso; Elaborar e executar planos e 

programas de proteção à saúde dos empregados; Estudar as condições de higiene e 

segurança da unidade administrativa, efetuando observações nos locais de trabalho e discutir 

soluções; Executar e avaliar programas de prevenção de acidentes e de doenças profissionais 

ou não-profissionais, fazendo análise de fadiga, dos fatores de insalubridade, de riscos e das 

condições de trabalho da mulher, para preservar a integridade física do servidor; Treinar 

servidores, instruindo-os sobre o uso de roupas e material adequado ao tipo de trabalho, para 

reduzir a incidência de acidentes; Planejar e executar programas de educação sanitária 



 

visando à melhoria de condições de saúde do servidor; Registrar dados estatísticos de 

acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros atualizados, a fim de preparar informes 

para subsídios processuais nos pedidos de indenização e orientar em problemas de prevenção 

de doenças profissionais; Executar demais atividades correlação à função. 

CARGO: AGENTES DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

FUNÇAÇÃO: Técnico em Controle Ambiental 

Estudar etapas de desenvolvimento do projeto; Interpretar plantas, fluxogramas de projetos; 

Orientar implantação de projetos; Adequar procedimentos operacionais; Identificar problemas 

operacionais na implantação de projetos; Propor melhorias em projetos; Monitorar cumprimento 

das normas e legislação no trabalho; Aplicar metodologias para minimização de impactos 

ambientais; Aplicar parâmetros analíticos de qualidade do ar, água e solo, bem como da 

poluição sonora e visual; Analisar os parâmetros de qualidade ambiental e níveis de qualidade 

de vida vigentes e as novas propostas de desenvolvimento sustentável; Participar no 

planejamento, implementação e manutenção do Sistema de Gestão Ambiental, conforme ISO – 

14.001; Acompanhamento das Auditorias de manutenção do Sistema de Gestão Ambiental; 

Participar na Elaboração de Licenciamento Ambiental para reforma ou instalação de novos 

equipamentos: LP (Licença Prévia) LI (Licença de Instalação) LO (Licença Operacional); 

Coletar dados e acompanhar o Engenheiro de Meio Ambiente em: Autorização Ambiental de 

Funcionamento – AAF-, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI), Licença Operacional 

(LO), Formulário Integrado de Caracterização de Empreendimento (FCEI); Participar na 

elaboração do Relatório de Desempenho Ambiental (RADA) da instituição; Participar na 

elaboração, acompanhamento, análise e fiscalização do Plano de Controle Ambiental (PCA) de 

qualquer estabelecimento cuja atividade cria passivo ambiental para o Município; Participar da 

elaboração do Relatório de Controle Ambiental (RCA); Participar do Estudo/Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA); 

FUNÇÃO: Técnico em Processamento de Dados 

Elaborar programas, sob supervisão, utilizando linguagem apropriada segundo as 

necessidades; Testar a correção dos programas elaborados, verificando a adequação dos 

resultados às especificações indicadas;  Acompanhar e/ou executar a verificação de erros de 

consistência e compatibilização, e  preenchimento, conferência, controle e encaminhamento de 

documentos;  Executar outras tarefas assemelhadas. 

CARGO: PROFESSOR 

Descrição Sumária das Funções: 1. Exerce a docência na Rede Municipal de Ensino, 

transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições 

de exercer sua cidadania; 2. Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente 

suporte às atividades de ensino; 3. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo 

ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a 

serem operacionalizados; 4. Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, 

proporcionando a compreensão de co-participação e coresponsabilidade de cidadão perante 



 

sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social; 5. 

Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo - pedagógicas, 

possibilitando o desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes. Funções 

Específicas em Atividades de Docência: 1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-

aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, 

à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 2. Avalia o rendimento dos alunos de acordo 

com o regimento escolar; 3. Informa aos pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento 

dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; 4. Participa de 

atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 5. Participa de reuniões pedagógicas e 

técnico-administrativas; 6. Participa do planejamento geral da escola; 7. Contribui para o 

melhoramento da qualidade do ensino; 8. Participa da escolha do livro didático; 9. Participa de 

palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros 

eventos da área educacional e correlatos; 10. Acompanha e orienta estagiários; 11. Zela pela 

integridade física e moral do aluno; 12. Participa da elaboração e avaliação de propostas 

curriculares; 13. Elabora projetos pedagógicos; 14. Participa de reuniões interdisciplinares 15. 

Confecciona material didático; 16. Realiza atividades extra-classe em bibliotecas,museus, 

laboratórios e outros; 17. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de 

necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; 18. Seleciona, apresenta 

e revisa conteúdos; 19. Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades 

especiais no ensino regular; 20. Propicia aos educandos, portadores de necessidades 

especiais, a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de 

trabalho; 21. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios 

estudantis e similares; 22. Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e 

a comunidade; 23. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; 24. Participa do conselho de 

classe; 25. Prepara o aluno para o exercício da cidadania; 26. Incentiva o gosto pela leitura; 27. 

Desenvolve a auto-estima do aluno; 28. Participa da elaboração e aplicação do regimento da 

escola; 29. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; 30. 

Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; 31. Contribui para 

a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; 32. 

Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-

aprendizagem; 33. Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor 

rendimento; 34. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão 

escolar; 35. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação; 36. Mantém atualizados 

os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do aluno; 37. Zela pelo 

cumprimento da legislação escolar e educacional; 38. Zela pela manutenção e conservação do 

patrimônio escolar; 39. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; 40. 

Participa da gestão democrática da unidade escolar; 41. Executa outras atividades correlatas. 

Funções Especificas em Atividade de Suporte pedagógico: 1. Elabora e executa projetos 

pertinentes à sua área de atuação; 2. Participa de estudos e pesquisas em sua área de 



 

atuação; 3. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente 

da unidade escolar; 4. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas - aula estabelecidas; 

5. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos; 6. 

Elabora relatórios de dados educacionais; 7. Emite parecer técnico; 8. Participa do processo de 

lotação numérica; 9. Zela pela integridade física e moral do aluno; 10. Participa e coordena as 

atividades de planejamento global da escola; 11. Participa da elaboração, execução, 

acompanhamento e avaliação de políticas de ensino; 12. Participa da elaboração, execução e 

avaliação do projeto pedagógico da escola; 13. Estabelece parcerias para desenvolvimento de 

projetos; 14. Articula-se com órgãos gestores de educação e outros; 15. Participa da 

elaboração do currículo e calendário escolar; 16. Incentiva os alunos a participarem de 

concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e outros; 17. Participa da análise do plano de 

organização das atividades dos professores, como: distribuição de turmas, horas/aula, 

horas/atividade, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor; 18. Mantém 

intercâmbio com outras instituições de ensino; 19. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-

administrativas; 20. Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar; 21. 

Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e 

outros eventos da área educacional e correlato; 22. Participa da elaboração e avaliação de 

propostas curriculares 23. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a 

comunidade; 24. Coordena conselho de classe; 25. Contribui na preparação do aluno para o 

exercício da cidadania; 26. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 27. 

Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 28. Contribui para aplicação da 

política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; 29. Propõe a 

aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar; 

30. Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área 

de educação; 31. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino; 32. 

Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a 

democratização do ensino, através da participação efetiva da família e demais segmentos da 

sociedade; 33. Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de 

assessoramento aos professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre a 

realidade do aluno; 34. Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos 

tecnológicos nas unidades escolares; 35. Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe 

técnica e administrativa, e conselho escolar; 36. Trabalha o currículo, enquanto processo 

interdisciplinar e viabilizador da relação transmissão/produção de conhecimentos, em 

consonância com o contexto sócio políticoeconômico; 37. Conhece os princípios norteadores 

de todas as disciplinas que compõem os currículos da educação básica; 38. Desenvolve 

pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras fontes de 

informação, a fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola; 39. Busca a 

modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua 

participação em programas de capacitação e demais eventos; 40. Assessora o trabalho 



 

docente na busca de soluções para os problemas de reprovação e evasão escolar; 41. 

Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo professor 

em sala de aula, na elaboração e implementação do projeto educativo da escola, 

consubstanciado numa educação transformadora; 42. Coordena as atividades de elaboração 

do regimento escolar; 43. Participa da análise e escolha do livro didático; 44. Acompanha e 

orienta estagiários; 45. Participa de reuniões interdisciplinares; 46. Avalia e participa do 

encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores 

específicos de atendimento; 47. Promove a inclusão do aluno portador de necessidades 

especiais no ensino regular; 48. Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais 

a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho; 49. 

Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos da 

escola; 50. Trabalha a integração social do aluno; 51. Traça o perfil do aluno, através de 

observação, questionários, entrevistas e outros; 52. Auxilia o aluno na escolha de profissões, 

levando em consideração a demanda e a oferta no mercado de trabalho; 53. Orienta os 

professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, levantando e 

selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas; 54. Divulga 

experiências e materiais relativos à educação; 55. Promove e coordena reuniões com o corpo 

docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da unidade escolar; 56. Programa, 

realiza e presta contas das despesas efetuadas com recursos diversos; 57. Coordena, 

acompanha e avalia as atividades administrativas e técnico pedagógicas da escola; 58. Orienta 

escolas na regularização e nas normas legais referentes ao currículo e à vida escolar do aluno; 

59. Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes e 

verificando o cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo educativo; 

60. Elabora documentos referentes à vida escolar dos alunos de escolas extintas; 61. Executa 

outras atividades correlatas. 

 

 


