
EDITAL Nº 004/2014 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de vagas para o 

Concurso Público Municipal, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Ivaí, 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° 004/2014, de Provas para o preenchimento de vagas no quadro de 

pessoal, de provimento efetivo da Administração Pública Municipal, regido pela Lei 

Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 323/90 e suas posteriores alterações: 

 

1- DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS  

 

Vagas 

 

Cargos 

 

Requisitos Mínimos 

CH/ 

Semanal 

Salário 

Inicial 

R$ 

Taxa de 

Inscrição 

R$ 

01 Agente de 

Endemias 

Ensino médio completo  

40 

 

931,12 

30,00 

01 Assistente social Ensino Superior Completo de 

Serviço Social e Registro no 

Órgão de Classe 

 

 

30 

 

 

1.769,51 

50,00 

01 Auxiliar 

administrativo 

Ensino médio completo  

40 

 

1.028,88 

30,00 

01 Auxiliar de 
Serviços Gerais II 

Ensino Fundamental Nível de 

4a. Série 

 

40 

 

914,01 

20,00 

01 Dentista Ensino Superior Completo de 

Odontologia e Registro no 

Órgão de Classe 

 

 

30 

 

 

1.769,51 

50,00 

01 Enfermeiro Ensino Superior Completo de 

Enfermagem e Registro no 

Órgão de Classe 

 

 

40 

 

 

2.454,74 

50,00 

 

01 

Engenheiro Ensino Superior Completo de 

Engenharia Civil e Registro no 

Órgão de Classe 

 

 

20 

 

 

2.454.74 

50,00 



 

 

01 

Farmacêutico Ensino Superior Completo de 

Farmácia e Registro no Órgão de 

Classe 

 

 

30 

 

 

1.769,51 

50,00 

 

01 

Instrutor de 

informática 

Ensino Médio Completo e 

Conhecimentos de Informática 

 

40 

 

1.028,88 

 

30,00 

01 Medico Ensino Superior Completo de 

Medicina e Registro no Órgão 

de Classe 

 

 

20 

 

 

3.712,50 

50,00 

02 Motorista II Ensino Fundamental e Carteira  

de habilitação D 

40 1.088,71 20,00 

 

01 

Nutricionista Ensino Superior Completo de 

Nutrição e Registro no Órgão de 

Classe 

 

 

20 

 

 

1.769,51 

50,00 

 

01 

Operador de 

Maquinas II 

Ensino Fundamental e carteira 

de habilitação D 

 

40 

 

1.226,80 

20,00 

01 Operador de 

patrulha agrícola 

Ensino fundamental completo e 

Carteira de Habilitação D 

 

40 

 

931,12 

20,00 

03 Professor Graduação em nível superior, 
em curso de graduação em 
pedagogia com habilitação ao 
magistério da educação infantil 
e/ou anos iniciais do ensino 
fundamental; ou em curso 
normal superior; ou em nível 
superior, em curso de 
licenciatura, de graduação 
plena, precedida de formação de 
magistério em nível médio, na 
modalidade normal. 

 

20 1.226,55 50,00 

01 Psicólogo Ensino Superior Completo de 

Psicologia e Registro no Órgão 

de Classe 

 

40 

 

2.134,63 

50,00 

 

01 

Técnico em 

agropecuária 

Ensino Médio Completo, curso 

técnico Agrícola ou 

Agropecuário e de Inseminação 

Artificial. 

 

40 

 

1.521,28 

30,00 

01 Técnico em 

enfermagem 

Ensino Médio Completo e curso 

Técnico em Enfermagem 

 

 

40 

 

 

1.028,88 

30,00 

 Técnico em Ensino Médio Completo e curso   30,00 



01 radiologia técnico em radiologia 24 1.342,81 

 

 

2 - DAS INSCRIÇÕES 

2.1 DOS REQUISITOS 

Para candidatar-se aos cargos públicos do quadro de servidores da Prefeitura de Ivaí, o 

candidato deverá atender os requisitos abaixo, sendo que a falta de comprovação de 

qualquer um deles, haverá impedimento da posse: 

2.1.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado. 

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 quanto ao 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 no exercício da 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 de 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 

As inscrições serão realizadas das 10 horas de 03/10/2014 as 17 horas de 17/10/2014, através 

do site www.exatuspr.com.br, sendo que no dia 17/10/2014, as inscrições encerrar-se-ão às 

17 horas (dezessete horas). Os boletos devem ser gerados e impressos até as 17 horas 

(dezessete horas) do dia 17/10/2014.  

2.2.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17/10/2014, mediante a 

apresentação de boleto bancário, que deve ser impresso pelo candidato após o 

preenchimento do formulário de inscrição na internet. 

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

efetivada. 



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, será a mesma cancelada. 

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

inscreveu, vedada qualquer alteração posterior. 

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. 

2.6 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor menor do que o 

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

encerramento das inscrições. 

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

superior ou em duplicidade. 

2.8 A Empresa Contratada e a Prefeitura Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, não se 

responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica 

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

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

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

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

endereço eletrônico www.exatuspr.com.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. 

2.11 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. 

2.12 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. 

2.13 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. 

2.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br, cabendo a 

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



2.15 O candidato somente poderá inscrever-se para concorrer a um único cargo, 

esclarecendo-se que as provas serão realizadas no mesmo dia. 

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

pela Comissão Especial, 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, no Jornal da Manhã e nos sites www.exatuspr.com.br 

e www.ivai.pr.gov.br.  

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 

2.16, de forma eletrônica através do site www.exatuspr.com.br. 

 

 

3 - DAS PROVAS 

3.1 Para os cargos elencados neste Edital o concurso será realizado em duas etapas, sendo 

uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, e outra, 

sendo prova de títulos, de caráter classificatório para alguns cargos e outra sendo prova 

prática de caráter eliminatório e classificatório para alguns cargos. 

3.2 A prova objetiva consistirá de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com quatro 

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

a cem, com duração de três horas improrrogáveis, sendo que o tempo de aplicação será 

monitorado pelos fiscais. 

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

conhecimentos específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo quarenta questões no total, 

distribuídas da seguinte forma: 

I - Conhecimentos Específicos - 16 (dezesseis) questões - 4 (quatro pontos) cada questão. 

II - Português - 05 (cinco) questões - 2 (dois pontos) cada questão. 

III - Matemática - 05 (cinco) questões - 2 (dois pontos) cada questão. 

IV – Conhecimentos Gerais – 04 (quatro) questões – 4 (quatro pontos) cada questão. 

3.2.2 Serão considerados aprovados, os candidatos que na matéria de conhecimento 

específico obtiverem 50% (cinquenta por cento) de acerto e na somatória dos acertos, 

obtiverem nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta pontos). 

3.3 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer 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. 

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 Ivaí, no Jornal da Manhã e através dos sites www.exatuspr.com.br e 

www.ivai.pr.gv.br.  

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

antes do início das provas. O candidato que chegar após este horário não poderá realizar as 

provas. 

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

3.4.2 Não haverá provas em outros 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, no Jornal da Manhã e nos 

sites www.exatuspr.com.br e www.ivai.pr.gov.br. 

3.10 Para o cargo de Professor, será realizada a prova de títulos, sendo considerado a 

frequência 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. 

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 xérox autenticado em cartório dos títulos (diplomas, 

certificados, cursos da área e outros documentos), no dia de 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.  

3.11 A data, local e horário das provas práticas serão divulgados no Edital de Convocação a 

ser publicado no Jornal da Manhã, em Edital na Prefeitura Municipal de Ivaí e nos sites 

www.exatuspr.com.br e www.ivai.pr.gov.br.  



3.12 A prova prática versará: 

3.12.1 Para os cargos de Motorista II, Operador de Máquinas II e Operador de Patrulha 

Agrícola, serão avaliados os seguintes pontos: 

I – Verificação dos acessórios do veículo 

II – Verificação da situação mecânica do veículo 

III – Habilidade na condução do veículo 

IV – Cuidados básicos na condução do veículo 

Cada critério acima mencionado terá a validade de 0,00 à 25,00 pontos, sendo no total 100,00 

pontos. 

3.12.1.1 Para os cargos de elencados neste item, os candidatos deverão no momento de 

realização da prova prática apresentar a CNH exigida para posse do cargo. 

3.13 O candidato que não atingir nota igual ou superior à 50,00 (cinquenta) na prova prática, 

será eliminado do Concurso. 

3.14 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva e prova prática 

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: 

4.1.1 Para o cargo de Professor será NF = NO + NT, sendo NF = nota final, NO = nota da 

prova objetiva e NT = nota prova de títulos, podendo haver nota superior à 100,00 (cem 

pontos). 

4.1.2 Para os cargos de Motorista II, Operador de Máquinas II e Operador de Patrulha 

Agrícola será NF = (NO + NP)/2, sendo NF = nota final, NO = nota da prova objetiva e NP = 

nota prova prática. 

4.1.3 Para os demais cargos será NF = NO, sendo NF = nota final e NO = nota da prova 

objetiva. 

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

preferência o candidato que: 

4.2.1. Maior nota na prova de conhecimento específico;  

4.2.2. Maior nota na prova de conhecimentos gerais; 

4.2.3. Maior nota na prova de português; 

4.2.4. Maior nota na prova de matemática; 

4.2.5. Maior idade; 



4.2.6. Sorteio. 

4.2.7. 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 final do concurso e a classificação dos candidatos aprovados serão 

publicados em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal, no Jornal da Manhã e nos 

sites www.exatuspr.com.br e www.ivai.pr.gov.br.  

4.3.1 Não será expedido atestado ou certificado de habilitação aos candidatos aprovados que 

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

dependências da Prefeitura Municipal, no Jornal da Manhã e nos sites www.exatuspr.com.br 

e www.ivai.pr.gov.br.  

4.4 A posse 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 o percentual de 5% das vagas que vierem a ser 

autorizadas e ofertadas para os cargos previstos neste Edital, quando o quantitativo das 

vagas definido no percentual acima assim permitir (corresponder a uma vaga), em atenção 

aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 

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 publicação. 

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

serem portadores de deficiência, devendo submeter-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 

Ivaí, 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 realização das provas, deverá 

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

Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ivaí. 

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 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 O Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente Edital. 

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

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

eletrônico www.exatuspr.com.br ou no Jornal da Manhã e em Edital nas dependências da 

Prefeitura Municipal de Ivaí, Estado do Paraná, obrigando-se a atender os prazos e condições 

estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante o período de validade do 

concurso. 

6.3 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. 

6.4 A vagas reservadas a candidatos portadores de necessidades especiais não preenchidas 

serão revertidas aos demais candidatos de ampla concorrência, seguindo-se a ordem de 

classificação. 

6.5 O prazo de validade do Concurso Público esgotar-se-á 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. 



6.6 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. 

6.6.1 As vagas ofertadas em cadastro de reserva somente serão preenchidas a critério da 

Administração Pública. 

6.7 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 on-line através do site www.exatuspr.com.br. 

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

candidato. 

6.9 O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não satisfizer as 

exigências legais contempladas neste Edital. 

6.9.1 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. 

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

Regulamento Geral, Editais, Erratas e deste Edital e sua aceitação. 

6.11 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para posse, será submetido ao 

regime estatutário, devendo se apresentar no prazo de 5 (cinco) dias. (Regime  Estatutário 

com contribuição para a Previdência Social Geral - INSS) 

6.11.1 O candidato aprovado e convocado, além de observar o previsto no item 2.1 deste 

Edital, deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e posse: 

I - Cédula de Identidade (R.G.) e fotocópia simples. 

II - Certificado de reservista e fotocópia simples, quando couber. 

III - Título de eleitor e fotocópia simples. 

IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência. 

V - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia simples. 

VI - Comprovante de escolaridade e habilitação exigida e fotocópia autenticada. 

VII - Registro no órgão de classe e fotocópia autenticada. 

VIII - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia simples. 

IX - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia simples, quando 

couber. 

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



XI - Atestado de sanidade física. 

XII - certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça 

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

XIII - Declaração sobre o exercido de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos 

que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. 

6.12 Para efeito de admissão o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em 

todos os exames médicos realizados pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de Ivaí. 

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

o candidato tido como apto. 

6.13 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. 

6.14 O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal no 

prazo de cinco dias, para ser admitido. 

6.14.1 O candidato será submetido a estágio probatório de 03 (três) anos, período em que 

será avaliado quanto ao exercício de suas atribuições assiduidade, disciplina, produtividade, 

iniciativa e responsabilidade e, se aprovado, será considerado efetivo. 

6.15 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. 

6.15.1 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 on line, através do site www.exatuspr.com.br. 

6.15.2 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 prática, da nota da 

prova de títulos e do resultado final. 

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

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

providências devidas. 

6.15.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem redigidos em termos, bem 

como, os requerimentos que derem entrada fora do prazo. 



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

correspondente à(s) mesma(s) será(ão) atribuída(s) 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. 

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

Examinadora ou atribuição de notas diferentes para soluções iguais. 

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

inclusive moléstia ou atraso, na exclusão do candidato no concurso. 

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

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

não será admitida qualquer espécie de consulta, inclusive legislação seca ou comunicação 

entre os candidatos. 

6.18 Será atribuída nota zero, quando no cartão resposta for assinalada mais de uma resposta 

ou rasura, intenção de marcação, ainda que legível, bem como aquela que não for assinalada 

no cartão resposta, ou assinalada a lápis. 

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

rasura do candidato. 

6.18.2 Somente será permitido assinalamento nos cartões-resposta feitos pelos próprios 

candidatos. 

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

prova. 

6.20 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas pela Comissão 

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

6.21 Nenhum candidato poderá ausentar-se do recinto da prova a não ser momentaneamente 

e acompanhado por fiscal. 

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

material recebido. 

6.23 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, um exemplar de cada prova objetiva estará disponível no site 

www.exatuspr.com.br durante o período de recurso. 

6.24 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos 

no dia das provas, em Ata, pela Comissão Especial. 



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

candidato que cometer alguma das irregularidades constantes abaixo: 

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

na aplicação das provas; 

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

terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 

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

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

consultar livros ou apontamentos; 

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

do fiscal; 

VI - Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de saldo bancário. 

6.26 As notas das provas e dos títulos, bem como a nota final, não sofrerão aproximações ou 

arredondamentos, considerando-se as duas casas. 

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

estiveram presentes no dia da prova. 

6.28 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. 

6.29 A elaboração, aplicação e correção das provas será realizada por empresa contratada, a 

qual terá autonomia sobre a elaboração e julgamento das provas. 

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

sob a guarda da Empresa Contratada. 

6.30 Todas as provas, cartões-resposta e demais documentos referentes ao concurso, tais 

como: edital de abertura, homologação das inscrições, homologação de resultado final, 

recursos e respectivas decisões, resolução e portaria da Comissão Especial de Concurso entre 

outros, serão mantidos à guarda da Empresa Contratada, por um prazo de cinco anos, 

contados da homologação do resultado final do concurso, findo o qual serão incinerados. 

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

concretização desse ato condicionada à observância da conveniência e oportunidade em 

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

concurso. 

6.32 O candidato que, convocado, recusar a posse ou deixar de assumir o exercício da função 

no prazo estipulado, perderá o direito à nomeação. 

6.33 O candidato que estiver investido em dois cargos públicos ativos, quando da sua 

convocação, não poderá assumir sua vaga se não renunciar a um dos vínculos anteriores. 



6.34 Os prazos fixados neste edital poderão ser prorrogados a juízo da Comissão Especial e 

anuência do Prefeito Municipal, através de publicidade prévia e ampla. 

6.35 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar os editais, portarias, decretos, 

comunicados e demais publicações referente a este concurso através em Edital nas 

dependências da Prefeitura Municipal, no Jornal da Manhã e nos sites www.exatuspr.com.br 

e www.ivai.pr.gov.br.  

6.36 As normas deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, 

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

6.37 O resultado final das provas escritas será divulgado em Edital nas dependências da 

Prefeitura Municipal, no Jornal da Manhã e nos sites www.exatuspr.com.br e 

www.ivai.pr.gov.br. 

6.38 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Empresa Contratada ou pela 

Comissão Especial. 

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

Empresa Contratada.  

6.40 Os conteúdos básicos para as provas objetivas são os constantes do Anexo I deste Edital 

e as atribuições dos cargos constantes do Anexo II deste Edital. 

6.41 Durante o prazo de validade do concurso de que trata este edital, nada impede que 

outro seja aberto, levado a efeito e classificados os aprovados, sendo que não se nomeará 

dentro desse prazo, os classificados de um concurso posterior, enquanto existir concursado 

anterior com direito à posse. 

6.42 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial e pelo Executivo Municipal 

de conformidade com este Edital e da legislação vigente. 

 

 

Prefeitura Municipal de Ivaí, em 27 de setembro de 2014. 

 

_____________________________________ 

JORGE SLOBODA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 



ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS: 

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

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

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

singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

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

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

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

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

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ivaí; História e 

Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ivaí. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

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. 

 

DENTISTA 

Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; 

Prótese; Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e Terapêutica 



aplicada a Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas 

respectivas portarias. Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; 

Níveis de prevenção, de atenção e de aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: 

Microbiologia oral; Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da 

doença cárie; Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: 

princípios de preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais 

restauradores diretos. Materiais restauradores preventivos: Materiais restauradores com 

liberação e recarga de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas restauradoras minimamente 

invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor; 

Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. 

ENFERMEIRO 

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. 

 

ENGENHEIRO 

Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens Móveis E 

Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias 

Em Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, 

Instalações Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos: 

Discriminações Técnicas, Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E 

Normas Técnicas. Orçamento De Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. 

Discriminados: Composições Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo 

De Custo: Custos Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: 



Gráfico De Gantt, Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. 

Materiais De Construção - Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. 

Argamassa: Dosagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado No Local - Dosagem, 

Tecnologia De Concretos; Peças Pré-Moldadas - Componentes Estruturais, Blocos. Aço: Para 

Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para 

Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. 

Locação Da Obra. Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos 

De Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento De Materiais, Equipamentos E 

Ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em Concreto Armado. 

Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e Acabamento De 

Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras - Acompanhamento De Cronograma Físico-

Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. Medições De Serviços e Emissão De Faturas. 

Patologia Das Edificações - Estruturas Em Concreto Armado. Revestimentos. Instalações. 

Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. 

Licitações E Contratos Administrativos. Índices De Atualização De Custos Na Construção 

Civil. Noções de Código de Obras, Lei de Zoneamento e Código de Posturas do Município 

de Ivaí. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 

 

FARMACÊUTICO 

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;  2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) Padronização de 

medicamentos. 2.2) Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem 

de medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos 

imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de 

distribuição de medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) 

Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. 

Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 

4.2) Esquemas de manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) Estabilidade dos 

medicamentos; 5. Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e 

Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-Quimioterapia;  6. Farmácias Satélites: Serviços 

especializados em dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e 

Correlatos 7.1) A importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) 

Detergentes; 7.4) Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de 



Infecções; 8.2)A farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro 

de 2007. 9.1) Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 

9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 

12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 

controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 de outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico para 

fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, 

estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o Regulamento 

Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde; 

13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças Microbianas/ 

Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de 

administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) 

Reações Adversas a Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 

14. Dicionário Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos 

Toxicologia. São Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de 

Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 

3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – Assistência Farmacêutica na 

atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional. 

 

MÉDICO 

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. 

 

NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 

procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e 

segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 

higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação 



e composição química; Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 

preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o 

controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e 

avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 

propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares 

e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; 

Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; 

Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição 

em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição 

protéico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de 

nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da 

desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; 

Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e 

atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; 

Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; Seleção e 

classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema Único de 

Saúde –SUS; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde  - princípios 

e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância 

epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de 

tratamento; Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque 

estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 

 

PROFESSOR 

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

transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização;  Inter-relações dos 

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

professor-educador-aluno; organização da prática educativa: Planejamento escolar – 

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

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

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

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

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

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

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

fundamental. 



 

PSICOLÓGO 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 

diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação 

Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico 

do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 

psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo 

de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de 

trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas 

psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 

Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 

Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo 

grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 

19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 

NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 

 

MÉDIO E TÉCNICO 

 

PORTUGUÊS: 

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

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

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

singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e 

verbal. Concordância nominal e verbal. 

MATEMÁTICA: 

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

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

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

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

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ivaí; História e 

Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ivaí. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AGENTE DE ENDEMIAS 



Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de 

Vida; Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e 

Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, 

Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância 

Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle 

Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Ivaí; Noções 

básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, 

elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição 

Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no 

trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 

 

INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 

Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven. Conhecimento sobre o pacote 

Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). Open Office, Broffice, 

Hardware-componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. 

Gerenciamento de memória principal e cachê. Tipos de memória. Dispositivos de entrada e 

saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração de microcomputadores. 

Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de computadores. 

Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção: princípios básicos, 

alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. 

Software-básico, aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização de softwares 

antivírus. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, 

MAN e WAN. Modelo OSI / ISO.  Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica e link de 

rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, fast 

ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. 

Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, 

switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: 

Internet Explorer e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos 

relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, 

Compartilhamento de arquivos. 

 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 



Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais propriedades físicas e químicas, 

importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e adubação: elementos essenciais às 

plantas, sintomas de deficiência e excesso dos principais nutrientes nas plantas, corretivos 

fertilizantes (finalidade, emprego, identificação dos principais tipos, cálculos de misturas).  

Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação de curvas de nível. 

Irrigação e drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e empregos, importância e 

emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, cuidados com o 

armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes para a determinação da 

qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de construção de canteiros, fumigação de leitos, 

produção de mudas (semeadura, repicagem, raleamento e transplantio), produção de mudas 

em copinhos de papel e bolsas plásticas, técnicas de propagação vegetativa, enxertia 

(identificação de tipos e usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e pomar, 

classificação de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. Identificação e 

controle das principais ervas daninhas, principais tratos culturais em plantas ornamentais. 

Fitotécnia: identificação e uso dos principais equipamentos e ferramentas destinados aos 

cuidados com as plantas nas hortas, pomares e paisagismo. Defensivos agrícolas: identificação 

e noções sobre grau de toxidade, técnicas de aplicação (cuidados, época, intervalo e 

equipamentos de aplicação e proteção. Tecnologia da produção (noções gerais), hortaliças e 

fruticultura. Zootecnia especial (noções gerais sobre manejo), apicultura, avicultura (galinhas e 

codornas), suinocultura. Engenharia rural: determinação de áreas e volumes. Cálculo de área. 

Bovino de corte (cruzamento industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de 

criação e raças); Bovino de leite (cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de 

criação, doenças, inseminação artificial e raças). 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 

medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico 

de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 

Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, 

Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 

Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 

Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 

Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; 

Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção 

do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-



Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 

Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e 

Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 

28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 

Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 

administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta 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. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e responsabilidade; Conhecimentos 

básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e 

inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos básicos de equipamentos radiológicos e 

seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, 

câmara escura; Exames contrastados; Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X; 

Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos 

do revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e precauções - 

equipamentos de proteção individual e coletiva; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 

19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 

NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, 

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

 

FUNDAMENTAL 

 

PORTUGUÊS: 

 Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 

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

Interpretação de Texto. 

MATEMÁTICA: 



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

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

simples. Porcentagem e juros simples. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ivaí; História e 

Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ivaí. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS II 

Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 

de trabalho; Organização do local de trabalho; Limpeza de vias públicas e praças municipais; 

Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na 

realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, 

vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; 

Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua 

responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. 

 

MOTORISTA II 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 

Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; 

Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS II 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 

Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de 

esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motonivelador, pá-carregadeira, trator de esteira e 

outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 

 

OPERADOR DE PATRULHA AGRÍCOLA 

Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, 

Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 

Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de 

esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motonivelador, pá-carregadeira, trator de esteira e 

outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 



 

 

ANEXO II - ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS 

 

Agente de Endemias 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: O exercício de atividades de vigilância, prevenção da saúde e 

controle de doenças endêmicas e infecto-contagiosas e promoção da saúde, mediante ações de 

vigilância de endemias e seus vetores, inclusive, se for o caso, fazendo uso de substâncias 

químicas, abrangendo atividades de execução de programas de saúde, desenvolvidas em 

conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Utiliza de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-

cultural da comunidade; Promove ações de educação para a saúde individual e coletiva; 

Realiza registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de 

nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; Estimula à participação da comunidade 

nas políticas públicas voltadas para a área de saúde; Realiza visitas domiciliares periódicas 

para monitoramento de situações de risco à família; Participa de ações que fortaleçam os elos 

entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida; Executa outras 

tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

Geral: carga horária semanal de 40 horas 

Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino Médio Completo 

Idade: Mínima de 18 anos 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Assistente social 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Planejar e supervisionar a execução de programas de assistência 

social: selecionar candidatos a amparo pelos serviços de assistência. 

 



DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da 

assistência social, preparar programas de trabalho referente ao serviço Social, preparar 

programas de trabalho referente ao Serviço Social, supervisionar o trabalho dos Auxiliares 

do Serviço Social: realizar e interpretar pesquisas sociais, orientar e coordenar os trabalhos 

nos casos de reabilitação profissional, encaminhar clientes a dispensários e hospitais 

acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos e assistindo aos familiares, 

planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolas e de suas famílias, fazer 

triagem dos casos apresentados para estudos ou encaminhamento, estudar os antecedentes 

da família, participar de semanários para estudos e diagnósticos dos casos e orientar os pais, 

em grupos e individualmente, sobre o tratamento adequado, orientar nas seleções sócio- 

econômicas para a concessão de bolsas de estudo e outros auxílios do município; selecionar 

candidatos a amparo pelos serviços de assistência social à velhice, à infância abandonada, a 

cegos, etc.; fazer levantamentos sócio-econômicos com vistas a planejamento habitacional nas 

comunidades; pesquisar problemas relacionados com a Biometria Médica; planejar modelos 

e formulários e supervisionar a organização de fichários e registros dos casos investigados; 

realizar acompanhamento para auxílio INSS; atuar nos programas do Governo Federal 

como: CRAS, PETI, Bolsa Família e outros; executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

Geral: carga horária semanal de 30 horas 

Especial: o exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Instrução: Superior em Serviço Social e registro no órgão fiscalizador da classe 

Idade: Mínima de 18 anos 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Auxiliar administrativo 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Auxiliar em todas as áreas da administração pública. 

  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: I - atendimento ao público: receber e fazer comunicações 

telefônicas, anotar recados, agendar reuniões e compromissos, responder indagações 

rotineiras e prestar informações básicas; II - digitar despachos, relatórios e outros 



expedientes que lhe forem solicitados; II - elaborar, informar ou instruir expedientes 

relacionados ao departamento; III – receber, selecionar, classificar e arquivar 

correspondências e documentos; IV - conferir, organizar e controlar documentos e 

processos; V - realizar atividades auxiliares em audiência, incluída a de digitação; VI – 

desempenhar atividades de apoio em reuniões, audiências, etc.; VII - minutar e transcrever 

atas, elaborar e despachar ofícios, memorandos, protocolando-os quando necessários, entre 

outros; VIII - registrar, informatizar dados essenciais em disquetes; IX - atendero expediente 

normal da unidade, controlar arquivos informatizados, redigir ofícios, memorandos, cartas, 

relatórios; X – exercer todas as atividades de nível de seu cargo   de natureza repetitiva; XI – 

realizar tarefas auxiliares, sob supervisão da chefia imediata, classificando, arquivando e 

registrando documentos e fichas, recebendo, estocando e fornecendo materiais, operando 

equipamentos para reprodução, datilografia e digitação de documentos em geral; XII - zelar 

pela higiene e conservação de equipamentos e instrumentos odontológicos; XIII – velar pela 

guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo-os e 

armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; XIV - primar pela qualidade 

dos serviços executados; XV - guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 

cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de 

interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 

serviço público; XVI – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 

XVII - executar outras tarefas para o desenvolvimento das atividades do setor, inerentes à 

sua função. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 

Auxiliar de serviços gerais 



DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral; ajudar na 

remoção ou arrumação de móveis e utensílios. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Fazer o serviço de faxina em geral, remover o pó de móveis, 

paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e 

utensílios; arrumar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; 

lavar e encerar assoalhos, lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; coletar o lixo 

nos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; lavar vidros, espelhos e persianas; 

varrer pátios; fazer café e, eventualmente, servi-lo; fechar portas, janelas e vias de acesso; 

eventualmente, operar elevadores; carregar e descarregar veículos em geral; transportar, 

arrumar e elevar mercadorias, materiais de construção e outros; fazer mudanças; proceder a 

abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; varrer, escovar, lavar e remover lixos 

e detritos de via públicas e prédios municipais; zelar pela conservação e limpeza dos 

sanitários; auxiliar em tarefas de construção, calçamentos e pavimentação em geral; auxiliar 

no recebimento, entrega, pesagem e contagem de materiais; auxiliar nos serviços de 

abastecimento de veículos; cavar sepulturas e auxiliar no sepultamento; manejar 

instrumentos agrícolas; executar serviços de lavoura (plantio, colheita, preparo de terreno, 

adubações, pulverizações, etc.); proceder a lavagem de máquinas e veículos de qualquer 

natureza, bem como a limpeza de peças e oficinas; zelar pela limpeza dos prédios públicos, 

ruas, praças e canteiros, realizar a coleta de lixo, executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Nível de 4ª série do ensino fundamental 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 

Dentista 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região 

maxilofacial; proceder odontologia profilática em estabelecimento de ensino, unidade móvel 

ou hospitalar. 



 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Examinar a boca e os dentes de alunos e pacientes em 

estabelecimentos do Município, bem como pela Unidade Móvel; fazer diagnósticos dos casos 

individuais, determinando o respectivo tratamento; fazer extrações de dentes; compor 

dentaduras; preparar, ajustar e fixar dentaduras artificiais, coroas, trabalhos de pontes; fazer 

esquema das condições da boca e dos dentes dos pacientes; fazer registros e relatórios dos 

serviços executados; difundir os preceitos de saúde pública odontológica, através de aulas, 

palestras, impressos, escritos, etc.; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias à 

execução das atividades próprias do cargo; executar tarefas afins, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão.     

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Curso superior em Odontologia e registro no órgão fiscalizador da classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Enfermeiro 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar todos os serviços inerentes a função de enfermeiro.  

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Organizar, dirigir e supervisonar todas as atividades de 

enfermagem na Unidade Sanitária, para assegurar saúde adequada aos pacientes; avaliar os 

pacientes, observando a integridade física,psíquica e social; elaborar com o pessoal de 

enfermagem os planos de cuidados, e orientar para que os mesmos sejam executados; dar 

treinamento em serviço à equipe de enfermagem para atualizar e aprimorar o atendimento, 

prestar cuidados específicos e seletivos a pacientes graves, verificar o funcionamento 

adequado do material e equipamento utilizado na unidade, solicitando conserto e reposição, 

quando se fizer necessário; cumprir e fazer cumprir normas e rotinas da unidade; nos 

programas PACS e PSF os enfermeiros atuam na unidade de saúde e na comunidade 

participando de ações de Assistência básica, orientação sanitária e supervisão dos trabalhos 



dos agentes comunitários; realizar visitas domiciliares quando necessário e determinado pelo 

chefe imediato. 

 

TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS SE REFERE: postura pessoal, esquema de 

vacinação e melhor aplicação, técnicas e curativos, aplicação de medicamentos (dose certa, 

medicamento certo, via certa, hora certa e paciente certo), Controle de medicação quanto a 

validade e armazenamento, método correto na coleta de exames e encaminhamento dos 

mesmos, triagem de pacientes para atendimento dos mais graves. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Curso superior de enfermagem e registro no órgão fiscalizador da classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Engenheiro 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Elaboração e aprovação de projetos, orientação e planejamento. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Elaboração eaprovação de projetos, acompanhamento e 

execução de obras públicas, orientação técnica, planejamento urbano, orientação no 

cadastramento técnico do IPTU, e outros tributos, orientação para as turmas de trabalho nos 

serviços urbanos, paisagismo, ajardinamentos, acompanhar e fiscalizar as obras do 

município e outros serviços correlatos. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Curso superior de Engenharia Civil e registro no órgão fiscalizador da classe. 

 



PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Farmacêutico 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar serviços de saúde ligados a área de farmácia e 

vigilância sanitária. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA:Atuar na assistência farmacêutica ao usuário e à equipe de 

saúde; atuar em equipe multiprofissional; desenvolver projetos terapêuticos e participar da 

elaboração, coordenação e implementação de políticas de saúde e relativas a produtos da 

área farmacêutica; atuar no controle e gerência de produtos farmacêuticos e/ou relacionados 

à saúde, desenvolvendo atividades de planejamento, pesquisa, seleção (padronização), 

aquisição (planejamento /licitação /análise técnica), desenvolvimento de produtos, 

produção, manipulação e controle de qualidade, assim como no planejamento, na logística e 

no controle de armazenamento, distribuição, transporte, guarda e dispensação dos produtos 

farmacêuticos; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na 

instituição por residentes, estagiários ou voluntários; executar outras tarefas de mesma 

natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade; desenvolver ações de 

vigilância em saúde de baixa, média e alta complexidade nas áreas ambiental, sanitária, 

epidemiológica e saúde do trabalhador; fiscalizar ambientes públicos e privados, 

promovendo a vigilância de produtos e serviços que afetam a saúde; analisar e avaliar 

sistemas de informações e banco de dados; articular ações com centros de saúde, 

departamentos, secretarias e outros órgãos públicos e privados, visando a promoção à saúde; 

investigar surtos, acidentes e ambientes de risco; planejar e atuar em ações de controle e 

prevenção à agravos, epidemias e endemias; promover atividades de capacitação, formação e 

educação, materiais; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 

associadas à sua especialidade e grupo ocupacional. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO:  

Geral: carga horária semanal de 20 horas 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Instrução: Ensino Superior Completo em Farmácia e registro no órgão fiscalizador da classe 

Idade: Mínima de 18 anos 

 



PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Instrutor de informática 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realizar tarefas de instalação, configuração e orientação de 

usuários na área de informática a fim oferecer instruções para o manuseio dos  equipamentos  

de informática.  

  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Instalar e configurar softwares e hardwares, orientando os 

usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização. Organizar e controlar 

os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados 

dos processamentos, suprimentos, bibliografias etc. Operar equipamentos de processamento 

automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados. Interpretar 

as mensagens exibidas no monitor, adotando as medidas necessárias. Notificar e informar aos 

usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida. Executar e 

controlar os serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera. Executar o 

suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com 

substituição, configuração e instalação de módulos, partes e componentes. Administrar cópias 

de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua área de atuação. Ensinar 

crianças, jovens e adultos à utilização de computadores para a edição de textos, criação de 

documentos para apresentações digitais através de slides; Apresentar programas com jogos que 

ajudem no processo de aprendizagem estimulando o avanço cognitivo; Orientar e instruir os 

aprendizes, o uso do Excel para execução de tabelas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Médio Completo. 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 



Medico 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 

medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem-

estar do paciente. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos 

especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames 

complementares e encaminhá-los ao especialista; Registrar consulta médica, anotando em 

prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar a orientação 

adequada; Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, 

hematológicos e outros, comparando-os com padrões normais para confirmar ou informar o 

diagnóstico; Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 

administração, assim como cuidados a serem observados para conservar ou restabelecer a 

saúde do paciente; Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos 

em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das 

mesmas para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos; Prestar atendimento de urgência 

em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou 

executando a terapêutica adequada para prevenir conseqüências mais graves ao 

trabalhador; Prestar atendimentos a pacientes em postos de saúde fora da sede do 

município, sempre que for determinado pelo seu superior imediato; Emitir atestados de 

saúde, sanidade, aptidão física, mental e de óbito, para atender às determinações legais; 

Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos 

resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações 

educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município; 

Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem-

estar da comunidade; Realizar visitas domiciliares, quando necessário e determinado pelo 

chefe imediato. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 



Instrução: Curso superior completo em medicina com registro no órgão fiscalizador da 

classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Motorista II 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Conduzir e zelar pela conservação de veículos ônibus. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Conduzir veículos automotores ônibus e quando necessário 

vários tipos e também os veículos destinados ao transporte de passageiros e cargas; recolher 

o veículo a garagem ou local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando 

qualquer defeito porventura existente; manter os veículos em perfeitas condições de 

funcionamento; fazer reparos de emergência; zelar pela conservação do veículo que lhe for 

entregue; encarregar-se do transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for 

confiada; promover o abastecimento de combustíveis, água e óleo; verificar o funcionamento 

do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e indicadores de direção; 

providenciar a lubrificação quando indicada; verificar o grau de densidade e nível da água 

da bateria, bem como a calibração dos pneus; executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

Uso de uniforme e sujeito a plantões, viagens e atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Fundamental Completo. 

Habilitação Legal para o exercício da profissão; 

Habilitação de motorista categoria mínima “D” 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Nutricionista 



DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Orientar e educar o aluno quanto aos bons hábitos alimentares, 

enfatizar a utilização dos alimentos do local e sua adequação as necessidades do aluno, 

planejar cardápios, distribuindo os alimentos embasados nos grupos alimentares, corrigir 

tabus os quais prejudicam a saúde e consequentemente o rendimento escolar. Conscientizar 

o educando quanto a prática desses valores que são essenciais a preservação da saúde e 

realizar atividades nutricionais na área da saúde. 

 

DESCRISÃO ANALÍTICA: Planejar e executar, levantar e interpretar dados relativos à 

realização dos alunos, estabelecer mecanismos de avaliação dos alunos, estabelecer 

mecanismos de avaliação, constatar necessidade e carências do aluno e propor o seu 

encaminhamento a setores específicos de atendimento, cooperar com a coordenação 

pedagógica e orientação educacional, organizar registros de observações do aluno, participar 

de atividades extra-classes, integrar órgãos complementares das escolas, realizar atividades 

nutricionais na área da saúde, executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Curso superior em Nutrição e registro no órgão fiscalizador da classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Operador de Maquinas II 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar máquinas rodoviárias tais como pá carregadeira, 

motoniveladora, Retroescavadeiras, guindastes, tratores esteiras, carro plataforma e outras 

maquinas rodoviárias. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindaste, 

maquina de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, 

motoniveladora, pá carregadeira, trator esteira e outros similares rodoviários. Operar 

máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, 

para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos. Operar 



equipamento de dragagem para aprofundar e alargar o leito do rio, canal, ou extrair areia e 

cascalho. Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, 

para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso. Operar 

máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas 

e outras obras. Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar 

os materiais utilizados na construção de estradas. Operar máquinas para estender camadas 

de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as 

necessidades do trabalho. Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, 

distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros. Não 

transportar pessoas em maquinários e equipamentos, em trabalho ou em transito. 

Providenciar o abastecimento de combustível, água, lubrificante e fazer reparos de 

emergências nas máquinas sob sua responsabilidade. Executar as tarefas relativas a verter 

em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos 

mesmos. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Motorista – Categoria “C”. 

 

Operador de patrulha agrícola 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Operar máquinas e implementos. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindaste, 

maquina de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeiras, carro plataforma, 

motoniveladora, pá carregadeira, trator esteira e outros similares rodoviários. Operar 

máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, 

para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos. Operar 

equipamento de dragagem para aprofundar e alargar o leito do rio, canal, ou extrair areia e 

cascalho. Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda livre, 

para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso. Operar 

máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas 

e outras obras. Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar 



os materiais utilizados na construção de estradas. Operar máquinas para estender camadas 

de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as 

necessidades do trabalho. Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, 

distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de barrancos, acabamento e outros. Não 

transportar pessoas em maquinários e equipamentos, em trabalho ou em transito. 

Providenciar o abastecimento de combustível, água, lubrificante e fazer reparos de 

emergências nas máquinas sob sua responsabilidade. Executar as tarefas relativas a verter 

em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos 

mesmos. Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Fundamental Completo e Carteira Nacional de Motorista – Categoria “C”. 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 

Professor 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Participar da elaboração, implementação e avaliação doProjeto 

Político-Pedagógico da Escola, elaborar, com a equipe pedagógica, a Proposta Pedagógica 

Curricular da Escola, em consonância com o Projeto Político-Pedagógico e as Diretrizes  

Curriculares Nacionais, Estaduais e Municipais. 

  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Participar do processo de escolha, juntamente com a equipe 

pedagógica, dos livros e materiais didáticos, em consonância com o Projeto Político-

Pedagógico da Escola; elaborar seu Plano de Trabalho Docente; desenvolver as atividades de 

sala de aula, tendo em vista a apreensão crítica do conhecimento pelo educando; proceder à 

reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos aos educandos, quando se fizer 

necessário, a fim de cumprir o calendário escolar, resguardando prioritariamente o direito do 

educando; proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos educandos, 

utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas deavaliação, previstas no Projeto 

Político-Pedagógico da Escola;  promover o processo de recuperação concomitante de 



estudos para os educandos, estabelecendo estratégias diferenciadas de ensino e 

aprendizagem, no decorrer do período letivo; participar do  processo de avaliação 

educacional no  contexto escolar  dos educandos  com  dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, sob coordenação e acompanhamento do pedagogo, com vistas à identificação 

de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior encaminhamento aos serviços e 

apoios especializados da Educação Especial, se necessário;.  participar de processos coletivos 

de avaliação do próprio trabalho e da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do 

processo ensino e aprendizagem;  participar de reuniões, sempre que convocado pela 

direção;   viabilizar a igualdade de condições para a permanência do educando na escola, 

respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades de cada educando, no 

processo de ensino e aprendizagem; participar de  reuniões  e  encontros para planejamento  

e  acompanhamento, junto ao  professor de Serviços e Apoios Especializados, da Sala de 

Apoio à Aprendizagem, da Sala de Recurso, a fim de realizar ajustes ou modificações no 

processo de intervenção educativa;   estimular o acesso a níveis mais elevados de ensino, 

cultura, pesquisa e criação artística;  participar ativamente dos Pré-Conselhos e Conselhos de 

Classe, na busca de alternativas pedagógicas que visem ao aprimoramento do processo 

educacional, responsabilizando-se  pelas informações prestadas e decisões tomadas;  

propiciar ao educando a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico, visando ao exercício consciente da cidadania;  zelar pela frequência do 

educando à escola, comunicando qualquer irregularidade à equipe pedagógica e aos 

responsáveis legais; manter atualizados os Registros de Classe, conforme orientação da 

equipe pedagógica e secretaria escolar, deixando-os disponíveis na Escola; comparecer a 

Escola nas horas de trabalho ordinárias que lhe forem atribuídas e nas extraordinárias, 

quando convocado; zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 

funcionários e famílias; executar outras tarefas correlatas. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Médio Completo na modalidade normal (magistério) ou Curso Normal 

Superior ou Pedagogia com habilitação para ministrar aulas na educação infantil e séries 

inicias do ensino fundamental. 



 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 

Psicólogo 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar atividades nos campos de psicologia aplicada ao 

trabalho, da orientação educacional e da clínica psicológica. 

  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Realizar psicodiagnósticos para fins de ingresso, readaptação, 

avaliação das condições pessoais do servidor, proceder a análise dos cargos e funções sob o 

ponto-de-vista psicológico, estabelecendo os requisitos necessários ao desempenho 

aosrequisitos necessários ao  desempenho dos mesmos; efetuar pesquisas sobre atitudes, 

comportamentos, moral, motivação, tipos de liderança, averiguar causas de baixa 

produtividade, assessorar o treinamento em relação humanas, fazer psicoterapia breve, 

ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico, para tratamento dos casos, 

fazer exames de seleção em crianças, para fins de  ingresso em instituições assistenciais, bem 

como para contemplação com bolsas de estudos, empregar técnicas como testes de 

inteligência e personalidade, observações de conduta, etc.; atender crianças excepcionais, 

com problemas de deficiências mental e sensorial ou portadora de desajustes familiares ou 

escolares, encaminhando-se para escolas ou classes especiais; formar hipóteses de trabalho 

para orientar as explorações psicológicas, medicas e educacionais; apresentar o caso 

estudado e interpretado à discussão em seminário, realizar pesquisas psicopedagógicas; 

confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo dos 

casos, elaborar relatórios de trabalho desenvolvidos, redigir a interpretação final após o 

debate e aconselhamento indicado a cada caso, conforme as necessidades psicológicas, 

escolares, sociais e profissionais do indivíduo, manter atualizado o prontuário de cada 

estudado, fazendo os necessários registros, manter-se atualizado nos processos e técnicas 

utilizadas pela psicologia, realizar visitas domiciliares quando necessário e determinado pelo 

chefe imediato, executar tarefas afins. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 20 horas semanais. 

O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 



Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Superior Completo em psicologia e registro no órgão fiscalizador da classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 

Técnico em agropecuária 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Executar tarefas de caráter técnico relativo à programação, 

assistência técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas 

de preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate a 

parasitas e a outras pragas para auxiliar os especialistas de formação superior no 

desenvolvimento da produção agrícola e trabalhos ligados a pecuária. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Organizar o trabalho em propriedades agrícolas orienta manejo 

de máquinas e implementos agrícolas, promovendo a aplicação de técnicas novas ou 

aperfeiçoadas de tratamento e cultivo de terras, piscicultura, hortas, árvores frutíferas, etc., 

para alcançar um rendimento máximo aliado a um custo mínimo. Efetuar a coleta e análise 

de amostras de terra, realizando testes de laboratório e outros, para determinar a composição 

da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado. Estudar os parasitas, doenças e outras 

pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises de laboratório e 

experiências, para indicar os meios mais adequados de combate a essas pragas. Registrar 

resultados e outras ocorrências, elaborando relatórios, para submeter a exame e decisão 

superiores.  Organizar feiras de produtores para melhorar alternativas de comércio. 

Promover campanhas de esclarecimento à população de educação ambiental, de plantio de 

árvores, reuniões e palestras sobre meio ambiente. Executar atividades educacionais, 

controle e fiscalização ambiental, de preservação e recuperação de recursos naturais. 

Fiscalizar coleta de lixo domiciliar e hospitalar varrição de vias públicas para manter a 

limpeza da cidade. Orientar na produção municipal de produtos hortifrutigranjeiros e 

executar projetos de serviços de piscicultura. Projetar e executar serviços de adequação de 

estradas, irrigação e drenagem, ligados a pecuária e realizar inseminação artificial. Executar 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas 

 



REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino médio completo com habilitação específica e registro no órgão fiscalizador 

da classe.    

 

PROVIMENTO:  

Geral, mediante concurso público. 

 

Técnico em enfermagem 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Prestam serviços técnicos de enfermagem, consistindo em 

dispensar cuidados técnicos de enfermagem, em hospitais, clinicas e outros estabelecimentos 

de assistência médica; dispensam cuidados e orientam sobre aplicação dos mesmos em 

escolas, centros infantis, creches; orientam sobre questões de cirurgia, terapia, puericultura, 

pediatria, psiquiatria, obstetrícia e outras. 

 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Executa e supervisiona serviços de enfermagem, empregando 

processos de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde do 

paciente: executa diversas tarefas de enfermagem como administração de sangue e plasma, 

controle de pressão venosa, monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação 

de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de 

diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens de estômago, vesicais e 

outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior 

grau possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; executa tarefas 

complementares ao tratamento médico especializado, em casos de cateterismo cardíaco, 

transplantes de órgãos, hemodiálise e outros, preparando o paciente, o material e o ambiente, 

para assegurar maior eficiência na realização dos exames e tratamentos; efetua testes de 

sensibilidade, aplicando substâncias alérgicas e fazendo leituras das reações, para obter 

subsídios e diagnósticos; faz curativos, imobilizações e tratamento em situações de 

emergência, empregando técnicas usuais ou específicas, para efetuar as conseqüências dessas 

situações; adapta o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são 

aplicados, realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir 

sua sensação de insegurança e sofrimento e obter sua colaboração no tratamento; presta 

cuidados post mortem como enfaixamento e tamponamento, utilizando algodão, gaze e 

outros materiais, para evitar eliminação de secreções e melhorar a aparência do cadáver; 

procede à elaboração, execução ou supervisão e avaliação de planos de assistência a 



pacientes geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e prestando 

cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los nos processos de adaptação e reabilitação; 

requisita e controla entorpecentes e psicotrópicos, apresentando a receita médica 

devidamente preenchida e dando dos mesmos e atender às disposições legais; registra as 

observações, tratamento executados e ocorrências verificadas em relação ao paciente, 

anotando-as no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem da 

unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle 

da saúde. Pode colocar em estudos de controle e previsão de pessoal e material necessário às 

atividades. Pode planejar e administrar serviços em unidade de enfermagem ou instituições 

de saúde. 

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Enfermagem e registro no órgão da 

classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 

Técnico em radiologia 

DESCRIÇÃO SINTÉTICA: Realiza trabalhos técnicos na área de radiologia. 

  

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: I - Planejar, analisar e executar atividades inerentes à função, 

objetivando uma eficaz assistência à Saúde Pública; II - organizar e realizar os exames 

radiológicos; III - revelar e encaminhar os exames realizados; IV - manter organizadas as 

salas de exame e de revelações radiológica; V - monitorar e controlar os índices de radiação 

nas áreas reservadas; VI - velar pela guarda, conservação, higiene e economia dos materiais a 

si confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; 

VII – primar pela qualidade dos serviços executados; VIII - guardar sigilo das atividades 

inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico 

informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no 



regular andamento do serviço público; IX – apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; X - outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem 

solicitadas pelo superior hierárquico.   

 

CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

Geral: Carga horária semanal de 40 horas semanais. 

O exercício do cargo poderá exigir atendimento ao público. 

 

REQUISITOS PARA PROVIMENTO: 

Idade: Mínima de 18 anos; 

Instrução: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Radiologia e registro no órgão da 

classe. 

 

PROVIMENTO:  

Geral mediante concurso público. 

 


