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O Prefeito Municipal de Matelândia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas 
neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei nº 1.782/2007, Lei nº 1.487/2005, Lei nº 3.033/2013 e demais  
disposições  atinentes  à  matéria,  TORNA PÚBLICA a  realização  de  Concurso  Público,  sob  o regime  estatutário,  para 
provimento de vagas, do seu quadro de pessoal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pelo Fundação de Apoio à FAFIPA, com 
sede  na  Av.  Paraná,  nº  794  A,  1º  andar,  Centro,  CEP  87.705-190,  Paranavaí/PR,  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br e correio eletrônico candidato@fafipa.org.

1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas, sob regime estatutário, no quadro de servidores do Município de 
Matelândia, Estado do Paraná, de acordo com a  Tabela 2.1 deste Edital, e tem prazo de validade de  2 (dois) 
anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do  
Município de Matelândia.

1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades, 
mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos, e prova de 
títulos, de caráter classificatório, para todos os cargos de NÍVEL SUPERIOR, de acordo com as Tabelas do item 9 
deste Edital.

1.4 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a  
conveniência do Município de Matelândia, dentro do prazo de validade do concurso.

1.5 As atribuições dos cargos estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
1.7 Não serão fornecidas,  por  telefone ou  e-mail,  informações  a  respeito  de  datas,  locais  e  horários  de 

realização  das  provas  e  demais  eventos.  O  candidato  deverá  observar  rigorosamente  as  formas  de 
divulgação  estabelecidas  neste  Edital  e  demais  publicações  no  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou www.matelandia.pr.gov.br.

2. DOS CARGOS

2.1 O código do cargo,  o cargo,  a carga horária semanal,  as vagas de ampla concorrência,  vagas para pessoa 
portadora de deficiência (PPD), a remuneração inicial bruta, os requisitos mínimos e o valor da taxa de inscrição 
são os estabelecidos a seguir:

TABELA 2.1

NÍVEL TÉCNICO(1)

Código 
do 

Cargo
Cargo

Carga 
Horária 

Semanal

Vagas Ampla 
Concorrência

Vagas 
PPD

Remuneração 
Inicial Bruta

Requisitos Mínimos
Taxa de 

Inscrição

301
ASSISTENTE DE 
CONTABILIDADE

40 h/s 1 - R$ 2.103,86
Ensino Médio Completo, Curso Técnico em 

Contabilidade e Registro no Conselho 
Regional de Contabilidade - CRC

R$ 50,00

302
AUXILIAR EM SAÚDE 

BUCAL DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA

40 h/s 7 1 R$ 694,08(2) 
Ensino Médio Completo, Curso Técnico na 
área e Registro no Conselho Regional de 

Odontologia - CRO
R$ 50,00

303
TÉCNICO EM 

ENFERMAGEM
40 h/s 2 - R$ 1.051,99

Ensino Médio Completo, Curso Técnico em 
Enfermagem e Registro no Conselho 
Regional de Enfermagem - COREN

R$ 50,00

304
TÉCNICO EM SAÚDE 

BUCAL DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA

40 h/s 3 - R$ 846,08(2)
Ensino Médio Completo, Curso Técnico na 
área e Registro no Conselho Regional de 

Odontologia - CRO
R$ 50,00

305
TÉCNICO EM 

SEGURANÇA DO 
TRABALHO

40 h/s 1 - R$ 1.626,35

Ensino Médio Completo + Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho e Registro 

Profissional no Ministério do Trabalho e 
Emprego

R$ 50,00
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NÍVEL SUPERIOR(1)

Código 
do 

Cargo
Cargo

Carga 
Horária 

Semanal

Vagas Ampla 
Concorrência

Vagas 
PPD

Remuneração 
Inicial Bruta

Requisitos Mínimos
Taxa de 

Inscrição

401 ASSESSOR JURÍDICO 20 h/s 1 - R$ 2.322,83
Graduação em Direito + inscrição na Ordem 

dos Advogados - OAB
R$ 100,00

402 ASSISTENTE SOCIAL 40 h/s 1 - R$ 2.831,52
Graduação em Serviço Social e Registro no 

Conselho Regional de Serviço Social - 
CRESS

R$ 100,00

403 BIOMÉDICO 40 h/s 1 - R$ 2.831,52
Graduação em Biomedicina e Registro no 

Conselho Regional de Biomedicina - CRBM
R$ 100,00

404
CIRURGIÃO DENTISTA - 

BUCOMAXILOFACIAL
20 h/s 1 - R$ 1.760,42

Graduação em Odontologia com 
Especialização em Cirurgia Bucomaxilofacial 

e Registro no Conselho Regional de 
Odontologia - CRO

R$ 100,00

405
CIRURGIÃO DENTISTA 

– CLÍNICO GERAL
40 h/s 1 - R$ 3.188,75

Graduação em Odontologia e Registro no 
Coselho Regional de Odontologia - CRO

R$ 100,00

406
CIRURGIÃO DENTISTA 

DA ESTRATÉGIA 
SAÚDE DA FAMÍLIA

40 h/s 5 1 R$ 3.188,75
Graduação em Odontologia e Registro no 
Conselho Regional de Odontologia - CRO

R$ 100,00

407
CIRURGIÃO DENTISTA 

ENDODONTISTA
40 h/s 1 - R$ 3.520,64

Graduação em Odontologia com 
Especialização na área de Endodontia e 

Registro no Conselho Regional de 
Odontologia – CRO.

R$ 100,00

408
CIRURGIÃO DENTISTA 

ODONTOPEDIATRIA
40 h/s 1 - R$ 3.520,64

Graduação em Odontologia com 
especialização em odontopediatria e Registro 

no Conselho Regional de Odontologia – 
CRO.

R$ 100,00

409
CIRURGIÃO DENTISTA 

PERIODONTISTA
20 h/s 1 - R$ 1.760,42

Graduação em Odontologia com 
Especialização na Área de Periodontia e 

Registro no Conselho Regional de 
Odontologia – CRO. 

R$ 100,00

410 EDUCADOR FÍSICO 40 h/s 1 - R$ 1.282,37
Graduação em Educação Física e Registro 
no Conselho Regional de Educação Física - 

CREF
R$ 100,00

411 ENFERMEIRO 40 h/s 2 - R$ 2.103,86
Graduação em Enfermagem e Conselho 

Regional de Enfermagem - COREN
R$ 100,00

412
MÉDICO CLÍNICO 

GERAL
40 h/s 1 - R$ 9.665,64

Graduação em Medicina e Registro no 
Conselho Regional de Medicina - CRM

R$ 100,00

413
MÉDICO DA 

ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA

40 h/s 4 1 R$ 9.665,64
Graduação em Medicina e Registro no 
Conselho Regional de Medicina - CRM

R$ 100,00

414
MÉDICO 

GINECOLOGISTA 
OBSTETRA

40 h/s 1 - R$ 9.665,64

Graduação em Medicina com Especialização 
na área de Ginecologia e Obstetrícia e 

Registro no Conselho Regional de Medicina - 
CRM

R$ 100,00

415 MÉDICO PEDIATRA 20 h/s 2 - R$ 4.833,09
Graduação em Medicina com Especialização 

em Pediatria e Registro no Conselho 
Regional de Medicina - CRM

R$ 100,00

416 MÉDICO PSIQUIATRA 40 h/s 1 - R$ 9.665,64
Graduação em Medicina com Especialização 

em Psiquiatria e Registro no Conselho 
Regional de Medicina - CRM

R$ 100,00

417 NUTRICIONISTA 40 h/s 2 - R$ 2.103,86
Graduação em Nutrição e Registro no 
Conselho Regional de Nutrição - CRN

R$ 100,00

418
TECNÓLOGO EM 

ALIMENTOS
40 h/s 1 - R$ 2.103,86 

Graduação em Tecnologia de Alimentos e 
Registro no Conselho Regional de Química - 

CRQ
R$ 100,00

(1) Ver as atribuições do cargo no Anexo I deste Edital.
(2)  Em conformidade com a Lei Municipal nº 2.500/2011, fica autorizado a adotar o Piso Salarial do Estado do Paraná, correspondente ao 

Grupo II, como REMUNERAÇÃO MÍNIMA, R$ 914,82, para os servidores públicos do Município de Matelândia, ativos e inativos cujo 
valor esteja abaixo deste.

3. REQUISITOS  PARA  POSSE  NO  CARGO  
PÚBLICO

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro 
de  servidores do Município de Matelândia, Estado 
do Paraná:

a) a nacionalidade brasileira;
b)  estrangeiros  devidamente  habilitados  e  sem 
restrições legais;
c) o gozo dos direitos políticos;
d)  a  quitação  com  as  obrigações  militares  e 
eleitorais;
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e) o nível de escolaridade exigido para o exercício 
do cargo;
f) a idade mínima de 18 (dezoito) anos;
g) aptidão física e mental;

4. DA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE  
INSCRIÇÃO

4.1 Não  haverá  isenção  total  ou  parcial  da  taxa  de 
inscrição,  exceto  para  o  candidato  que  estiver 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais 
do  Governo  Federal  –  CadÚnico,  até  a  data  da 
inscrição  no  Concurso  Público,  nos  termos  do 
Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.

4.2 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o 
Concurso Público do Município de Matelândia será 
realizada somente via internet.

4.3 Da Isenção – CadÚnico:
4.3.1 o  interessado  em  obter  a  isenção  da  taxa  de 

inscrição deverá:
a) solicitar no período das  08h do dia 15/01/2014 
às  23h59min  do  dia  17/01/2014,  observado  o 
horário  oficial  de  Brasília  –  DF,  mediante 
preenchimento  do  Requerimento  de  Isenção  da 
Taxa  de  Inscrição,  disponível  no  endereço 
eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br.
b)  deverá  indicar  no  Requerimento  de  Isenção  o 
Número  de  Identificação  Social  –  NIS,  atribuído 
pelo CadÚnico;

4.4 O  candidato  interessado  em  obter  a  isenção  da 
Taxa de Inscrição, portador de deficiência ou não, 
que necessitar de atendimento especial durante a 
realização da prova,  deverá no ato do pedido de 
isenção da taxa de inscrição, indicar claramente no 
Requerimento  de  Isenção  da  Taxa  de  Inscrição 
quais os recursos especiais necessários.  O laudo 
médico,  original  ou cópia  autenticada,  deverá ser 
enviado até o dia  07/02/2014, via SEDEX com AR 
(aviso  de  Recebimento), em  envelope  fechado 
endereçado  a  Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA, 
conforme o subitem 7.3 deste Edital.

4.5 As  informações  prestadas  no  Requerimento  de 
Isenção  da  Taxa  de  Inscrição,  serão  de  inteira 
responsabilidade do candidato, podendo responder 
este,  a  qualquer momento,  por  crime contra  a fé 
pública,  o  que  acarretará  na  sua  eliminação  do 
Concurso Público e exoneração do cargo.

4.6 A Fundação de Apoio à FAFIPA consultará o órgão 
gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das 
informações prestadas pelo candidato.

4.6.1 não será concedida isenção do pagamento da taxa 
de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c)  não  observar  a  forma,  o  prazo  e  os  horários 
estabelecidos no subitem 4.3 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.

4.7 Não  será  aceita  solicitação  de  isenção  do 
pagamento  da  taxa  de  inscrição  via  fax  ou  via 
correio eletrônico.

4.8 A relação dos pedidos de isenção deferidos será 
divulgada  até  o  dia  24/01/2014  no  endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br e  será  publicado  no 

Diário  Oficial  do Município  de Matelândia,  Estado 
do Paraná.

4.9 O candidato que tiver a solicitação de isenção da 
taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso 
através  do  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br no período das 08h do 
dia  27/01/2014  às  23h59min  do  dia  28/01/2014 
através do link – Recurso contra o Indeferimento do 
Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.

4.10 Se  após  a  análise  do  recurso,  permanecer  a 
decisão  de  indeferimento  do  requerimento  de 
isenção  da  taxa,  o  candidato  poderá  acessar  o 
endereço  eletrônico www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br até às  23h59min do dia 
05/02/2014,  realizar  uma  nova  inscrição,  gerar  o 
boleto bancário e efetuar  o pagamento até o seu 
vencimento para participar do certame.

4.10.1 o interessado que não tiver  seu  requerimento  de 
isenção  deferido  e  que  não  realizar  uma  nova 
inscrição na forma e no prazo estabelecidos neste 
Edital estará automaticamente excluído do certame.

4.10.2 os  candidatos  que  tiverem  as  solicitações  de 
isenção deferidas já são considerados devidamente 
inscritos no Concurso Público e poderão consultar o 
status da sua inscrição no endereço eletrônico da 
Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA  a  partir  do  dia 
24/02/2014.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1 A inscrição  no  Concurso  Público  implica,  desde 
logo,  o  conhecimento  e  a  tácita  aceitação  pelo 
candidato  das  condições  estabelecidas  neste 
Edital.

5.2 As inscrições para o Concurso Público do Município 
de Matelândia, Estado do Paraná serão realizadas 
somente via internet. Não serão aceitas inscrições 
efetuadas de forma diversa da estabelecida neste 
item.

5.3 O período para a realização das inscrições será a 
partir das 08h do dia 15/01/2014 às 23h59min do 
dia  05/02/2014, observado  horário  oficial  de 
Brasília  –  DF,  através  do  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br.

5.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
5.4 1 preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição 

declarando  estar  ciente  das  condições  exigidas 
para  admissão  no  cargo  e  submetendo-se  às 
normas expressas neste Edital.

5.4.2 imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição  no valor estipulado  na Tabela 
2.1 deste Edital.

5.5 Não  será  permitido  em  hipótese  alguma,  o 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.

5.6 O candidato  terá  sua  inscrição  deferida  somente 
após  o  recebimento,  pela  Fundação  de  Apoio  à 
FAFIPA,  através  do  banco,  da  confirmação  do 
pagamento de sua taxa de inscrição.

5.6.1 O candidato que pagar mais de uma inscrição 
terá  confirmada  apenas  a  última  inscrição 
realizada,  sendo  as  demais  canceladas 
independentemente  da  data  em  que  os 
pagamentos tenham sido efetuados.
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5.7 É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  a 
exatidão  dos  dados cadastrais  informados no ato 
da inscrição.

5.8 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes 
no  Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição,  bem 
como a  falsificação  de  declarações  ou  de  dados 
e/ou  outras  irregularidades  na  documentação 
determinará  o  cancelamento  da  inscrição  e 
anulação  de  todos  os  atos  dela  decorrentes, 
implicando  em  qualquer  época,  na  eliminação 
automática  do  candidato  sem  prejuízo  das 
cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade 
seja constatada após a nomeação do candidato, o 
mesmo será exonerado do cargo pelo Município de 
Matelândia, Estado do Paraná.

5.9 O  pagamento  da  taxa  de  inscrição  poderá  ser 
efetuado em toda a rede bancária, até a data de 
seu  vencimento.  Caso  o  candidato  não  efetue  o 
pagamento do seu boleto até a data do vencimento, 
o  mesmo  deverá  acessar  o  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br,  imprimir  a  segunda  via 
do boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 
06 de fevereiro de 2014.  As inscrições realizadas 
com  pagamento  após  esta  data  não  serão 
acatadas.

5.10 A  Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA,  em  nenhuma 
hipótese,  processará  qualquer  registro  de 
pagamento  com data  posterior  à  estabelecida  no 
subitem  5.9 deste  edital. O  valor  referente  ao 
pagamento da taxa de inscrição não será devolvido 
em hipótese alguma, a não ser por anulação plena 
deste concurso.

5.11 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que 
venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as 
pagas  em  depósito  ou  transferência  bancária  e, 
nem tampouco, as de programação de pagamento 
que não sejam efetivadas.

5.12 O Município de Matelândia, Estado do Paraná e a 
Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA  não  se 
responsabilizam  por  solicitação  de  inscrição  via 
internet não recebida por motivos de ordem técnica 
dos  computadores,  falhas  de  comunicação  e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, bem 
como  outros  fatores  de  ordem  técnica  que 
impossibilitem a transferência de dados.

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA PORTADORA 
DE DEFICIÊNCIA (PPD)

6.1 Aos  portadores  de  deficiência,  serão  reservados 
5%  (cinco  porcento) do  número  total  de  vagas 
providas durante a validade do presente concurso, 
desde  que  as  atribuições  do  cargo  sejam 
compatíveis  com  a  deficiência.  As  disposições 
referentes  às  Pessoas  Portadores  de  Deficiência 
deste  Edital  são  correspondentes  às  da  Lei  nº 
7.853/89  e  do  Decreto  3.298/99  alterado  pelo 
Decreto n° 5.296/2004.

6.1.1 A  compatibilidade  da  pessoa  portadora  de 
deficiência com o cargo no qual se inscreveu será 
declarada  por  junta  médica  especial,  perdendo  o 
candidato  o  direito  à  nomeação  caso  seja 
considerado inapto para o exercício do cargo.

6.2 A pessoa  portadora  de  deficiência  participará  do 

Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das  provas,  à  avaliação  e  aos  critérios  de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação  das 
provas e às notas mínimas exigidas de acordo com 
o previsto no presente Edital.

6.3 São  consideradas  pessoas  com  deficiência,  de 
acordo  com  o  Artigo  4º  do  Decreto  Federal  n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos 
termos da Lei, as que se enquadram nas categorias 
de  I  a  V  a  seguir;  e  as  contempladas  pelo 
enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça: “O portador de visão monocular tem direito 
de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às 
vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial 
de  um  ou  mais  segmentos  do  corpo  humano, 
acarretando o comprometimento da função  física, 
apresentando-se  sob  a  forma  de  paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia,  triplegia,  triparesia,  hemiplegia, 
hemiparesia,  ostomia,  amputação ou ausência  de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade  congênita  ou  adquirida,  exceto  as 
deformidades  estéticas  e  as  que  não  produzam 
dificuldades  para  o  desempenho  de  funções 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou 
total,  de  quarenta  e  um  decibéis  (dB)  ou  mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004);
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade 
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004);
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual 
significativamente  inferior  à  média,  com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a  duas ou mais  áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
V -  deficiência  múltipla  – associação de duas ou 
mais deficiências.

6.4 Para  concorrer  como  Pessoa  Portadora  de 
Deficiência, o candidato deverá:

6.4.1 ao  preencher  o  Formulário  de  Solicitação  de 
Inscrição,  conforme  o  subitem 5.4  deste  Edital, 
declarar que pretende participar do Concurso como 
portador  de  deficiência  e  especificar no  campo 

Página 4 de 11

http://www.matelandia.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/


indicado o tipo de deficiência que possui;
6.4.2 enviar  o  laudo  médico  com  as  informações 

descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme 
disposições do subitem 7.3 deste Edital.

6.4.2.1O  laudo  médico  deverá  ser  original  ou  cópia 
autenticada, estar redigido em letra legível e dispor 
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual  o  candidato  é  portador  com  expressa 
referência  ao  código  correspondente  de 
Classificação  Internacional  de  Doença  –  CID. 
Somente  serão  considerados  os  laudos  médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 
data da realização da inscrição.

6.4.2.2Não  haverá  devolução  do  laudo  médico,  tanto 
original  quanto  cópia  autenticada,  e  não  serão 
fornecidas cópias do mesmo.

6.5 O  candidato  portador  de  deficiência  que  não 
proceder conforme as orientações deste item será 
considerado  como  não-portador  de  deficiência, 
perdendo o direito à reserva de vaga e passando à 
ampla concorrência. Nestes casos o candidato não 
poderá interpor recurso em favor de sua situação.

6.6 Caso a deficiência  não  esteja  de acordo com os 
termos  da  Organização  Mundial  da  Saúde  e  da 
Legislação  supracitada  neste  item,  a  opção  de 
concorrer  às vagas destinadas aos portadores de 
deficiência  será  desconsiderada,  passando  o 
candidato à ampla concorrência.

6.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que 
se  inscreverem  como  pessoa  portadora  de 
deficiência estará disponível no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br a partir da data provável 
de  11/02/2014. O  candidato  que  tiver  a  sua 
inscrição  indeferida  poderá  impetrar  recurso  na 
forma do item 15 deste Edital.

6.8 O  candidato  inscrito  como  Pessoa  Portadora  de 
Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá 
seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e 
na lista dos candidatos aprovados específica para 
portadores de deficiência.

6.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga 
reservada  aos  portadores  de  deficiência,  esta 
será  preenchida  com  estrita  observância  da 
ordem de classificação geral.

7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL  
PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E 
CANDIDATA LACTANTE

7.1 Da  Solicitação  de  Condição  Especial  para  a 
Realização da Prova Objetiva:

7.1.1 O candidato, que necessitar de condição especial 
durante a realização da prova objetiva, portador de 
deficiência ou não, poderá solicitar esta condição, 
conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.

7.1.2 As  condições  específicas  disponíveis  para 
realização  da  prova  são: prova  em  braile,  prova 
ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, 
acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de 
até 1 (uma) hora para realização da prova (somente 
para  os  candidatos  portadores  de  deficiência).  O 
candidato portador de deficiência que necessitar de 
tempo  adicional  para  realização  da  prova deverá 
requerê-lo,  com  justificativa  acompanhada  de 

parecer  emitido  por  especialista  da  área  de  sua 
deficiência,  no prazo estabelecido no subitem 7.3 
deste Edital.

7.1.3 Para  solicitar  condição  especial  o  candidato 
deverá:

7.1.3.1no  ato  da  inscrição,  indicar  claramente  no 
Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição  quais  os 
recursos especiais necessários.

7.1.3.2enviar  o  laudo  médico,  original  ou  cópia 
autenticada,  conforme disposições do subitem 7.3 
deste Edital.

7.1.3.2.1O  laudo  médico  deverá  ser  original  ou  cópia 
autenticada, estar redigido em letra legível, dispor 
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual  o  candidato  é  portador,  com  expressa 
referência  ao  código  correspondente  de 
Classificação  Internacional  de  Doença  –  CID, 
justificando a condição especial solicitado. 

7.2 Da Candidata Lactante
7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar 

durante a realização da prova deverá:
7.2.1.1solicitar  esta  condição  indicando  claramente  no 

Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição  a  opção 
lactante;

7.2.1.2enviar  certidão  de  nascimento  do  lactente  (cópia 
simples)  ou  laudo  médico  (original  ou  cópia 
autenticada)  que  ateste  esta  necessidade, 
conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital.

7.2.2 A  candidata  que  necessitar  amamentar  deverá 
ainda  levar  um acompanhante,  sob  pena  de  ser 
impedida de realizar a prova na ausência deste. O 
acompanhante  ficará  responsável  pela  guarda  do 
lactente  em  sala  reservada  para  amamentação. 
Contudo,  durante  a  amamentação,  é  vedada  a 
permanência  de  quaisquer  pessoas  que  tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata 
no local.

7.2.3 Ao  acompanhante  não  será  permitido  o  uso  de 
quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no 
item  14 deste  Edital  durante  a  realização  do 
certame.

7.2.4 Nos  horários  previstos  para  amamentação,  a 
candidata  lactante  poderá  ausentar-se, 
temporariamente,  da sala  de prova acompanhada 
de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional 
para a candidata que necessitar amamentar, a título 
de compensação, durante o período de realização 
da prova.

7.3 Os  documentos  referentes  às  disposições  dos 
subitens  4.4,  6.4.2,  7.1.2,  7.1.3.2  e  7.2.1.2  deste 
Edital deverão ser encaminhados, via SEDEX com 
AR (Aviso de Recebimento) até o dia  18/02/2014 
em envelope fechado endereçado a Fundação de 
Apoio à FAFIPA com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à FAFIPA

Caixa Postal 40

Paranavaí– PR

CEP 87.701 – 970

Concurso Público do Municiípio de Matelândia

Estado do Paraná

(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX
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7.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato 
a condição especial. A solicitação será deferida ou 
indeferida pela Fundação de Apoio à FAFIPA, após 
criteriosa  análise,  obedecendo  a  critérios  de 
viabilidade e razoabilidade.

7.5 O  envio  da  documentação  incompleta,  fora  do 
prazo  definido  no  subitem  7.3  ou  por  outra  via 
diferente  da  estabelecida  neste  Edital,  causará  o 
indeferimento da solicitação da condição especial.

7.5.1 A  Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA  não  receberá 
qualquer  documento  entregue  pessoalmente  em 
sua sede.

7.6 Não  haverá  devolução  da  cópia  da  certidão  de 
nascimento,  laudo  médico  original  ou  cópia 
autenticada,  bem  como  quaisquer  documentos 
enviados  e  não  serão  fornecidas  cópias  dos 
mesmos.

7.7 A  Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA  não  se 
responsabiliza  por  qualquer  tipo  de  extravio  que 
impeça  a  chegada  da  referida  documentação  ao 
seu destino.

7.8 O  deferimento  das  solicitações  de  condição 
especial estará  disponível  aos  candidatos  no 
endereço  eletrônico www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br a partir da data provável 
de  11/02/2014. O  candidato  que  tiver  a  sua 
solicitação de condição especial indeferida poderá 
impetrar recurso na forma do item 15 deste Edital.

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

8.1 O  edital  de  deferimento  das  inscrições  será 
divulgado no  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br na  data  provável  de 
11/02/2014.

8.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a 
listagem  dos  candidatos  às  vagas  para  ampla 
concorrência,  às  vagas  para  portadores  de 
deficiência  e  dos  candidatos  solicitantes  de 
condições especiais para a realização da prova.

8.3 Quanto  ao  indeferimento  de  inscrição,  caberá 
pedido  de  recurso,  sem  efeito  suspensivo, 
conforme o disposto no item 15 deste Edital.

8.4 A Fundação de Apoio à FAFIPA, quando for o caso, 
submeterá  os  recursos  à  Comissão  Especial  do 
Concurso Público que decidirá sobre o pedido de 
reconsideração e divulgará o resultado através de 
edital  disponibilizado  no  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br 

9. DAS FASES DO CONCURSO

Tabela 9.1
NÍVEL TÉCNICO

CARGO FASE
TIPO DE 
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE 

QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL TÉCNICO 

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 0,25 2,50

Eliminatório e 
Classificatório

Informática 05 0,20 1,00

Raciocínio Lógico e Matemático 05 0,20 1,00

Conhecimentos Gerais 05 0,20 1,00

Conhecimentos Específicos 15 0,30 4,50

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 40 --------------- 10,00 ---------------

Tabela 9.2
NÍVEL SUPERIOR

CARGO FASE
TIPO DE 
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE 

QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS)

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS)
CARÁTER

TODOS OS CARGOS DE 
NÍVEL SUPERIOR

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 10 0,25 2,50

Eliminatório e 
Classificatório

Informática 05 0,20 1,00

Raciocínio Lógico e Matemático 05 0,20 1,00

Conhecimentos Gerais 05 0,20 1,00

Conhecimentos Específicos 15 0,30 4,50

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 40 --------------- 10,00 ---------------

2ª Títulos De acordo com a Tabela 11.1 --------------- --------------- 2,00 Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 12,00 ---------------
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10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA 
OBJETIVA

10.1 A prova  objetiva  será  aplicada  na  cidade  de 
Matelândia,  Estado  do  Paraná,  podendo  ser 
aplicada  também  em  cidades  vizinhas,  caso  o 
número  de  inscritos  exceda  a  capacidade  de 
alocação do município.

10.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 
23 de fevereiro de 2014,  em horário e local a ser 
informado  através  de  edital  disponibilizado  no 
endereço  eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br e  no  CARTÃO  DE 
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

10.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO 
com  o  local  de  prova  deverá  ser  emitido  no 
endereço  eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br a  partir  de 17  de 
fevereiro de 2014.

10.4 O local de realização da prova objetiva, constante 
no  CARTÃO  DE  INFORMAÇÃO,  divulgado 
conforme subitens anteriores, não será alterado em 
hipótese alguma a pedido do candidato.

10.5 O  candidato  deverá  comparecer  com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
minutos  do horário  fixado para o  fechamento do 
portão de acesso ao local de realização  da prova, 
munido de  caneta esferográfica transparente de 
tinta  azul  ou  preta,  seu  documento  oficial  de 
identificação com foto e o Cartão de Informação 
do  Candidato,  impresso  através  do  endereço 
eletrônico  ou  www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br.   

10.5.1 São  considerados  documentos  de  identidade  as 
carteiras  e/ou  cédulas  de  identidade  expedidas 
pelas  Secretarias  de  Segurança,  pelas  Forças 
Armadas,  pela  Polícia  Militar,  pelo  Ministério  das 
Relações  Exteriores,  cédulas  de  identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, 
por  lei  federal,  valem  como  documento  de 
identidade,  a  Carteira  de  Trabalho  e  Previdência 
Social,  bem  como  a  Carteira  Nacional  de 
Habilitação com foto,  nos termos da Lei  nº  9.503 
art. 159, de 23/9/97.

10.5.2 no  caso  de  perda  ou  roubo  do  documento  de 
identificação,  o  candidato  deverá  apresentar 
certidão  que  ateste  o  registro  da  ocorrência  em 
órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) 
dias  da  data  da  realização  da  prova  objetiva  e, 
ainda,  ser  submetido  à  identificação  especial, 
consistindo na coleta de impressão digital.

10.6 Não  haverá  segunda  chamada  para  a  prova 
objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Concurso Público.

10.7 Após identificado e ensalado, o candidato somente 
poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos 
após  o  início  da  prova,  acompanhado  de  um 
Fiscal.  Exclusivamente  nos  casos  de  alteração 
psicológica  e/ou  fisiológica  temporários  e 
necessidade  extrema,  que  o  candidato  necessite 
ausentar-se  da  sala  antes  dos  60  (sessenta) 
minutos  após  o  início  da  prova,  poderá  fazê-lo 
desde que acompanhado de um Fiscal.

10.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato 
não  poderá  consultar  ou  manusear  qualquer 

material de estudo ou leitura.
10.8.1 O horário de início  da prova  será o mesmo, ainda 

que realizadas em diferentes locais.
10.9 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
10.9.1 prestar  a  prova  sem  que  esteja  portando  um 

documento oficial de identificação original que 
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;

10.9.2 realizar  a  prova  sem  que  sua  inscrição  esteja 
previamente confirmada;

10.9.3 ingressar no local  de prova após o fechamento do 
portão de acesso;

10.9.4 realizar  a  prova  fora  do horário  ou espaço  físico 
pré-determinados;

10.9.5 comunicar-se  com  outros  candidatos  durante  a 
realização da prova;

10.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer 
dos objetos e/ou equipamentos citados no item 14 
deste Edital.

10.10 A Fundação de Apoio à FAFIPA recomenda que o 
candidato  não  leve  nenhum  dos  objetos  ou 
equipamentos relacionados no item 14 deste Edital. 
Caso  seja  necessário  o  candidato  portar  algum 
desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente 
acondicionados  em  envelopes  de  guarda  de 
pertences  fornecidos  pela  Fundação  de  Apoio  à 
FAFIPA  e  conforme  o  previsto  neste  Edital. 
Aconselha-se  que  os  candidatos  retirem  as 
baterias  dos  celulares,  garantindo  assim  que 
nenhum  som  será  emitido,  inclusive  do 
despertador caso esteja ativado.

10.11 A  Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA  não  ficará 
responsável pela guarda de quaisquer dos objetos 
pertencentes  aos  candidatos  tampouco  se 
responsabilizará por perdas ou extravios de objetos 
ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a 
realização  da  prova,  nem  por  danos  neles 
causados.

10.12 Não será permitida entrada de candidatos no local 
de prova portando armas. O candidato que estiver 
armado será encaminhado à Coordenação.

10.13 Não será permitido o ingresso ou a permanência de 
pessoa estranha ao certame, em qualquer local de 
prova, durante a realização da prova objetiva, salvo 
o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.

10.14 A Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA poderá,  a  seu 
critério, coletar impressões digitais dos candidatos 
bem como utilizar detectores de metais.

10.15 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, 
obrigatoriamente, ao Fiscal  de Sala sua  Folha de 
Respostas devidamente preenchida e assinada.

10.16 Em  hipótese  alguma  haverá  substituição  da 
Folha de Respostas por erro do candidato.

10.17 O  candidato  poderá  entregar  sua  Folha  de 
Respostas  e  deixar  definitivamente  o  local  de 
realização  da  prova  objetiva  somente  após 
decorridos, no mínimo,  60 (sessenta) minutos do 
seu  início,  porém  não  poderá  levar  consigo  o 
Caderno de Questões. 

10.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala 
após  entregarem  suas  Folhas  de  Respostas  e 
assinarem o termo de fechamento do envelope no 
qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas 
da sala.

10.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de 
Questões, desde que permaneça na sala até o 
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final do período estabelecido no subitem 10.23 
deste  Edital,  devendo,  obrigatoriamente, 
devolver  ao  fiscal  da  sala  sua  Folha  de 
Respostas devidamente preenchida e assinada.

10.20 A prova  objetiva,  de  caráter  eliminatório  e 
classificatório, será distribuída e avaliada conforme 
as Tabelas do item 9 deste Edital.

10.21 Cada  questão  da  prova  objetiva  terá  04  (quatro) 
alternativas, sendo que cada questão terá apenas 
01  (uma)  alternativa  correta,  sendo  atribuída 
pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma 
opção assinalada, questões sem opção assinalada, 
com rasuras ou preenchidas a lápis.

10.22 O candidato deverá obter  5,00 (cinco) pontos ou 
mais na prova objetiva para não ser eliminado do 
concurso público.

10.23 A prova  objetiva  terá  a  duração  de  03  (três) 
horas, incluído o tempo de marcação na Folha 
de Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, 
prorrogação  do  tempo  previsto  para  a 
realização da prova em razão do afastamento de 
candidato da sala de prova.

11. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

11.1 A prova  de títulos,  de caráter  classificatório,  será 
realizada  para  todos  os  cargos  de NÍVEL 
SUPERIOR e  somente  poderão  participar  desta 
fase  do  certame  os  candidatos  que,  conforme  o 
subitem 10.22 deste Edital, obtiverem 5.00 (cinco) 
pontos  ou  mais na  prova  objetiva  e  ainda,  não 
sejam  eliminados  por  quaisquer  outros  critérios 
estabelecidos neste Edital.

11.2 Os candidatos interessados em participar da prova 
de títulos, deverão:
a)  preencher o Formulário de Cadastro de Títulos 
das  08h do dia 17/02/2013 até as 23h:59min do 
dia 21/02/2013, disponível  no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br  .  
b) após completado o preenchimento, imprimir duas 
vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter 
uma para  si  e  a  outra  em envelope  lacrado  que 
deverá ser entregue no dia da realização da prova 
objetiva.

11.3. Haverá uma sala específica para recebimento dos 
títulos,  os  quais  deverão  estar  em  envelope 
lacrado.

TABELA 11.1
PROVA DE TÍTULOS

TODOS OS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

ITEM TÍTULOS PONTOS
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA

01
Diploma de curso de pós-graduação 
em nível de doutorado na área do 

cargo a que concorre. 

1,20
por título

1,20

02
Diploma de curso de pós-graduação 

em nível de mestrado na área do 
cargo a que concorre. 

0,40
por título

0,40

03

Certificado de curso de pós-graduação 
em nível de especialização, lato sensu, 
com carga horária mínima de 360 h/a 
na área do cargo a que concorre. 

0,20 
por título 

0,40

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 2,00

11.4 Os  documentos  pertinentes  à  prova  de  títulos 
deverão  ser  apresentados  em  fotocópias 
autenticadas por cartório competente.

11.5 Não serão avaliados os documentos:

a) entregues ou postados fora do prazo ou de forma 
diferente do estabelecido no edital de convocação 
para a prova de títulos;
b)  que  não  forem  cadastrados  no  Formulário  de 
Cadastro de Títulos;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d)  cuja  cópia  não esteja  autenticada em cartório, 
bem como documentos gerados por via eletrônica 
que não estejam acompanhados com o respectivo 
mecanismo de autenticação;
e) sem data de expedição;
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior 
que  não  estejam  revalidados  por  instituição  de 
ensino  superior  no  Brasil  e  sem  tradução 
juramentada;

11.6 Somente serão aceitos documentos apresentados 
em  papel  com  timbre  do  órgão  emissor  e 
respectivos registros,  e se deles constarem todos 
os  dados  necessários  à  identificação  das 
instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita 
avaliação do documento.

11.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos 
estabelecidos na Tabela 11.1.

11.8. Serão  pontuados  apenas  os  títulos  que  não  se 
destinam à comprovação do requisito para o cargo. 
Caso  o  candidato  possua  mais  de  um  título  de 
especialização que seja considerado como requisito 
do  cargo,  um  título  de  especialização  será 
considerado como requisito  do cargo e os outros 
títulos  serão  pontuados  até  o  limite  máximo  de 
pontos estabelecidos na Tabela 11.1. O candidato 
deverá enviar, além do título que pretende pontuar, 
o título de especialização referente ao requisito do 
cargo, quando for o caso.

11.9 Os títulos de especialização, mestrado e doutorado 
serão  comprovados  mediante  Diploma  de 
Conclusão  de  Curso.  Também  serão  aceitos 
Declarações de Conclusão de Curso, expedidos por 
instituição  oficial  e  reconhecido pelo  MEC,  desde 
que  acompanhado  do  histórico  escolar  do 
candidato,  nos  quais  conste  a  carga  horária  do 
curso, as disciplinas cursadas com as respectivas 
menções, o resultado dos exames e do julgamento 
da tese ou da dissertação ou a comprovação da 
apresentação  e  aprovação  da  monografia, 
atestando que o curso atende às normas da Lei nº 
9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
ou do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou 
esta de acordo com as normas do extinto Conselho 
Federal  de  Educação  (CFE).  Caso  o  histórico 
escolar ateste a existência de alguma pendência ou 
falta  de  requisito  de  conclusão  do  curso,  o 
certificado/declaração não será aceito.

11.10 Para  os  cursos  de  doutorado  ou  de  mestrado 
concluídos  no  exterior,  será  aceito  apenas  o 
diploma,  desde  que  revalidado  por  instituição  de 
ensino superior no Brasil e traduzido para a língua 
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portuguesa  por  tradutor  juramentado,  nos  termos 
do subitem 11.5 alínea “f”.

11.11 Os  certificados/declarações  ou  diplomas  de  pós-
graduação, em nível de especialização lato sensu, 
deverão conter a carga horária cursada. 

11.12 Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido 
de inclusão de novos documentos. 

11.13 É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  o 
cadastramento  dos  títulos  no  site,  envio  dos 
documentos e a comprovação dos títulos.

11.14 Os documentos apresentados não serão devolvidos 
em hipótese alguma.

11.15 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou 
ilegalidade  na  obtenção  dos  documentos 
apresentados,  o  candidato  terá  anulada  a 
respectiva  pontuação  atribuída,  sem prejuízo  das 
cominações legais cabíveis.

11.16 A relação com a nota obtida na prova de títulos será 
publicada em edital, através do endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br  .  

11.17 Quanto ao resultado da prova de títulos, será aceito 
recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados 
da  data  de  publicação  mencionada  no  subitem 
anterior, e na forma descrita no item 15.

12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

12.1 O  gabarito preliminar e o caderno de questões 
da  prova objetiva serão  divulgados 01  (um)  dia 
após  a  aplicação da prova  objetiva,  no endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br.

12.2 Quanto  ao  gabarito  preliminar  e  o  caderno  de 
questões  divulgados  caberá  a  interposição  de 
recurso,  devidamente  fundamentado,  nos  termos 
do item 15 deste Edital.

13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

13.1 Os  candidatos  serão  classificados  em  ordem 
decrescente do total de pontos.

13.2 Para os cargos de  NÍVEL TÉCNICO, a Nota Final 
dos candidatos habilitados será igual a nota obtida 
na prova objetiva.

13.3 Para os cargos de NÍVEL SUPERIOR, a Nota Final 
será  igual  a  soma  das  notas  obtidas  na  prova 
objetiva e na prova de títulos.

13.4 Na  hipótese  de  igualdade  da  nota  final,  terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:
a)  tiver  maior  idade,  dentre  os  candidatos  com 
idade  igual  ou  superior  a  60  (sessenta)  anos, 
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do 
Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);
b)  obtiver  maior  pontuação  em  Conhecimentos 
Específicos;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver a maior nota em Informática;
e) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;
f)  obtiver  a  maior  nota  em  Raciocínio  Lógico  e 
Matemático;

g) tiver maior idade.
13.5 O  resultado  final  do  Concurso  Público  será 

publicado por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os 
candidatos habilitados, inclusive os inscritos como 
portador de deficiência em ordem de classificação;
b) Lista de Portadores de Deficiência, contendo a 
classificação  exclusiva  dos  candidatos  habilitados 
inscritos como portador de deficiência em ordem de 
classificação;

14. DA ELIMINAÇÃO

14.1 Será  eliminado  do  Concurso  Público  o 
candidato que:

14.1.1 não estiver presente na sala ou local de realização 
da prova no horário determinado para o seu início;

14.1.2 for surpreendido, durante a realização da prova, em 
comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material  não  autorizado  ou  praticando  qualquer 
modalidade de fraude para obter aprovação própria 
ou de terceiros;

14.1.3 for surpreendido, durante a realização da prova, 
utilizando  e/ou  portando  indevidamente  ou 
diferentemente das orientações deste Edital:
a)  equipamentos  eletrônicos  como  máquinas 
calculadoras,  MP3,  MP4,  telefone  celular, 
tablets,  notebook,  gravador,  máquina 
fotográfica,  controle  de  alarme  de  carro  e/ou 
qualquer aparelho similar;

    b)  livros,  anotações,  réguas  de  cálculo, 
dicionários, códigos e/ou legislação, impressos 
que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta;
c)  relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou  quaisquer  acessórios  de  chapelaria,  tais 
como chapéu, boné, gorro etc.

14.1.4 caso  qualquer  objeto,  tais  como  aparelho 
celular,  aparelhos  eletrônicos  ou  relógio  de 
qualquer espécie venha a emitir ruídos, mesmo 
que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda  de  pertences  e/ou  conforme  as 
orientações deste Edital, durante a realização da 
prova.

14.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a 
execução da prova;

14.1.6 faltar  com  o  devido  respeito  para  com  qualquer 
membro da equipe de aplicação da prova, com as 
autoridades  presentes  ou  com  os  demais 
candidatos;

14.1.7 fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas 
respostas  em  qualquer  outro  meio,  que  não  os 
permitidos;

14.1.8 afastar-se  da  sala,  a  qualquer  tempo,  sem  o 
acompanhamento de fiscal;

14.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a 
Folha de Respostas;

14.1.10descumprir  as instruções contidas no caderno de 
questões e na Folha de Respostas; 

14.1.11perturbar,  de  qualquer  modo,  a  ordem  dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;

14.1.12não permitir a coleta de sua assinatura e, quando 
for  o  caso,  coleta  da impressão  digital  durante  a 
realização da prova;

14.1.13for surpreendido portando qualquer tipo de arma e 
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se negar a entregar a arma à Coordenação; 
14.1.14recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
14.1.15recusar-se  a  entregar  o  material  da  prova  ao 

término do tempo destinado para a sua realização; 
14.1.16não  atingir  a  pontuação  mínima  estabelecida  no 

subitem 10.22 deste Edital;
14.2 Se,  a  qualquer  tempo,  for  constatado  por 

qualquer meio,  ter o candidato se utilizado de 
processo ilícito,  sua  prova será anulada e ele 
será  automaticamente  eliminado  do  Concurso 
Público.

15. DOS RECURSOS

15.1 Caberá  interposição  de  recursos,  devidamente 
fundamentados, a Fundação de Apoio à FAFIPA no 
prazo  de 02 (dois)  dias  úteis  da  publicação  das 
decisões objetos dos recursos, assim entendidos:

15.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas condições: 
pagamento  não  confirmado,  condição  especial  e 
inscrição como portador de deficiência;

15.1.2 contra  o  indeferimento  da  solicitação  isenção  da 
taxa de inscrição;

15.1.3 contra as questões da prova objetiva e o gabarito 
preliminar;

15.1.4 contra o resultado da prova objetiva;
15.1.5 contra o resultado da prova de títulos;
15.1.6 contra  o  resultado  final  e  classificação  dos 

candidatos.
15.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o 

acompanhamento  da  publicação  das  decisões 
objetos  dos  recursos  no endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br, sob pena de perda do 
prazo recursal.

15.3 Os  recursos  deverão  ser  protocolados  em 
requerimento  próprio  disponível  no  endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br.   

15.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente 
fundamentados.  Especificamente  para  o  caso  do 
subiten  15.1.3  os  recursos  deverão  estar 
acompanhados de citação da bibliografia.

15.5 Os  recursos  interpostos  que  não  se  refiram 
especificamente  aos  eventos  aprazados  ou 
interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital 
não serão apreciados.

15.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para 
cada evento referido no item 15 deste Edital.

15.7 Admitir-se-á  um  único  recurso  por  questão  para 
cada  candidato,  relativamente  ao  gabarito 
preliminar  divulgado,  não  sendo  aceitos  recursos 
coletivos.

15.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por 
força de provimento de algum recurso,  as provas 
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo 
gabarito.

15.9 Se  da  análise  do  recurso  resultar  anulação  de 
questão(ões)  ou  alteração  de  gabarito  da  prova 
objetiva, o resultado da mesma será recalculado de 
acordo com o novo gabarito.

15.10 No  caso  de  anulação  de  questão(ões)  da  prova 
objetiva, a pontuação correspondente será atribuída 
a  todos  os  candidatos,  inclusive  aos  que  não 
tenham interposto recurso.

15.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro 
das especificações, poderá, eventualmente, alterar-
se a classificação inicial obtida pelo candidato para 
uma  classificação  superior  ou  inferior,  ou,  ainda, 
poderá  acarretar  a  desclassificação  do  candidato 
que  não  obtiver  nota  mínima  exigida  para  a 
aprovação.

15.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital 
não será considerado.

15.13 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e 
comum a todos os candidatos.

15.14 Os  recursos  serão  recebidos  sem  efeito 
suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos 
irreparáveis ao candidato.

15.15 Não  serão  aceitos  recursos  via  fax,  via  correio 
eletrônico ou, ainda, fora do prazo.

15.16 Os  recursos  serão  analisados  e  somente  serão 
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS 
no  endereço  eletrônico www.fundacaofafipa.org.br 
ou  www.matelandia.pr.gov.br.  Não  serão 
encaminhadas  respostas  individuais  aos 
candidatos.

15.17 A Banca  Examinadora  da  Fundação  de  Apoio  à 
FAFIPA, empresa responsável pela organização do 
certame,  constitui  última  instância  administrativa 
para recursos, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos ou revisões 
adicionais.

16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

16.1 O  resultado  final  do  Concurso  Público,  após 
decididos  todos  os  recursos  interpostos,  será 
homologado  pela  Prefeitura  do Município  de 
Matelândia,  Estado  do  Paraná  e  publicado  em 
Diário  Oficial  e  no  endereço  eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br em duas listas, em ordem 
classificatória, com pontuação: uma lista contendo 
a classificação de todos os candidatos, inclusive a 
dos candidatos portadores de deficiência,  e  outra 
somente  com  a  classificação  dos  candidatos 
portadores de deficiência.

17. DA  CONVOCAÇÃO  PARA  COMPROVAÇÃO  
DOS PRÉ-REQUISITOS

17.1 O  candidato  será  convocado  através  de  edital 
específico  publicado  em  jornal  de  circulação 
regional,  no  endereço  eletrônico 
www.fafipa.org/concurso ou 
www.matelandia.pr.gov.br e no site da Prefeitura do 
Município de Matelândia– PR.

17.2 O candidato  que deixar  de comparecer  no  prazo 
fixado  no  Edital  de  Convocação,  será  tido  como 
desistente  e  substituído,  na  sequência,  pelo 
imediatamente classificado.

17.3 Será  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  o 
acompanhamento  dos editais  de convocação que 
serão publicados em jornal de circulação regional.

17.4 O candidato convocado será submetido ao exame 
médico admissional e avaliação psicológica e caso 
seja considerado inapto para exercer o cargo, não 
será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

17.5 O candidato convocado deverá apresentar:
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17.5.1 fotocópia da Carteira de Identidade.
17.5.2 fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
17.5.3 fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de 

votação na última eleição.
17.5.4 fotocópia do Certificado de reservista (se do sexo 

masculino).
17.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente.
17.5.6 demais  documentos  que  o  Município  achar 

necessário, posteriormente informados.
17.6 O  candidato  convocado  será  submetido  a  prévia 

inspeção  médica  oficial  do  Município  ou  exame 
admissional  realizado  por  profissional  habilitado 
contratado. 

17.7 O  candidato,  após  a  convocação,  deverá 
comparecer à Diretoria de Recursos Humanos da 
Prefeitura  do  Município  de  Matelândia  -  PR,  no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data 
do Edital de convocação, podendo ser prorrogável 
por  igual  período  mediante  requerimento  do 
interessando.

17.8 No  ato  da  posse  o  servidor  apresentará 
obrigatoriamente declaração de bens e valores que 
constituem o seu patrimônio  e  declaração quanto 
ao exercício  ou não de outro  cargo,  emprego ou 
função pública.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 Os  itens  deste  Edital  poderão  sofrer  eventuais 
alterações,  atualizações ou  acréscimos,  enquanto 
não consumada a providência do evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada 
em  Comunicado  ou  Aviso  Oficial,  oportunamente 
divulgado  pela  Prefeitura  do Município  de 
Matelândia,  Estado  do  Paraná  no  endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br ou 
www.matelandia.pr.gov.br.   

18.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada 
nas  informações  e  documentos  do  candidato, 
mesmo  que  já  tenha  sido  divulgado  o  resultado 
deste  Concurso  Público e  embora  tenha  sido 
aprovado,  levará  a  sua eliminação,  sem direito  a 
recurso,  sendo considerados nulos  todos  os  atos 
decorrentes da sua inscrição.

18.3 A  Fundação  de  Apoio  à  FAFIPA  não  se 
responsabiliza  por  quaisquer  cursos,  textos  e 
apostilas referentes a este Concurso Público.

18.4 O  candidato  que  necessitar  atualizar  dados 
pessoais  e/ou  endereço  residencial,  poderá 
requerer  através  de  solicitação  assinada  pelo 
próprio  candidato,  via  FAX  (44)  3422-9352, 
anexando  documentos  que  comprovem  tal 
alteração,  com expressa  referência  ao  Concurso, 

Cargo  e  número  de  Inscrição,  até  a  data  de 
publicação da homologação dos resultados e, após 
esta  data,  junto  à  Prefeitura  do  Município  de 
Matelândia,  situado  à  Avenida  Duque  de  Caxias, 
800,  Centro,  CEP  85887-000,  Matelândia/PR  ou 
enviar a documentação via SEDEX com AR, para o 
mesmo  endereço,  aos  cuidados  da  Comissão 
Organizadora do Concurso Público nº 02/2014.

18.5 Não  serão  fornecidas,  por  telefone  ou  e-mail, 
informações  a  respeito  de  datas,  locais  e 
horários  de  realização  das  provas  e  demais 
eventos.  O  candidato  deverá  observar 
rigorosamente  as  formas  de  divulgação 
estabelecidas neste Edital e demais publicações 
no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br 
ou www.matelandia.pr.gov.br.

18.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão 
Especial  do Concurso Público ouvido a Fundação 
de Apoio à FAFIPA. 

18.7 Será  admitida  impugnação  do  presente  Edital  no 
prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da data de 
sua publicação.

18.8 A  impugnação  deverá  ser  protocolada 
pessoalmente  ou  enviada,  dentro  do  prazo 
estipulado,  via  Sedex  para  o  endereço  da 
Fundação de Apoio à FAFIPA, na Avenida Paraná, 
nº  794  A,  1º  andar,  Centro,  CEP  87.705-190, 
Paranavaí/PR.

18.9 Este  Edital  entra  em  vigor  na  data  de  sua 
publicação.

Matelândia/PR, 15 de janeiro de 2014.

Rineu Menoncin
Prefeito Municipal
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 MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA MUNICÍPIO DE MATELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NE D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N ºº  0 1 / 2 0 1 4 0 1 / 2 0 1 4
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  NE D I T A L  D E  C O N C U R S O  N ºº  0 2 . 0 1 / 2 0 1 4   0 2 . 0 1 / 2 0 1 4  

A N E X O  I  –  D A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O SA N E X O  I  –  D A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S

CARGO 301: ASSISTENTE DE CONTABILIDADE

Descrição das atribuições:  Assessorar  o desenvolvimento e  implantação de "software"  contábil;  assistir  a chefia 
imediata,  em  assuntos  de  natureza  administrativa  e/ou  técnica,  executando,  controlando  e  acompanhando  o 
desenvolvimento das tarefas em sua área; fornecer apoio administrativo às equipes, participando, sob orientação, dos  
processos  de  execução  dos  serviços  e  atividades  de  sua  área;  classificar  documentos  fiscais;  dar  suporte  na  
elaboração do plano de contas; efetuar lançamentos contábeis; fazer balancetes de verificação; dar uporte ao sistema 
de  empenho;  assessorar  na  auditoria  de  processos  internos  ao  Sistema;  apurar  impostos;  controlar  prazos  para 
pagamentos diversos; digitação e elaboração de planilhas; fornecer subsídios à tomada de decisão; executar outras 
tarefas correlatas.

CARGO 302: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLA

Descrição  das  atribuições:  Recepcionar  as  pessoas  em  consultório  dentário  e  auxiliar  o  cirurgião-dentista, 
acompanhando suas atividades. Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados. Sob a 
supervisão do cirurgião dentista ou do THB, realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais  
ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, uso de fio  
dental.  Preparar e organizar instrumentos e materiais (sugador, espelho, sonda, etc.),  necessários para o trabalho. 
Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THB durante a realização de procedimentos clínicos. Cuidar da manutenção e 
conservação dos equipamentos odontológicos. Agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno e à preservação do 
tratamento. Acompanhar e desenvolver trabalhos com a Equipe de Saúde da Família, no tocante à saúde bucal e  
outros tarefas correlatas. Desenvolver outras funções de mesma natureza, eventuais ou não, ligadas à sua área de 
atuação.

CARGO 303: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Descrição das atribuições: Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativos internos e externos 
da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; Participar das atividades de orientações 
dos profissionais da equipe de enfermagem, quanto às normas e rotinas; Participar da organização do arquivo central 
da unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; Executar e auxiliar na supervisão e no controle de 
material  permanente,  de  consumo e  no  funcionamento  de  equipamentos;  Colaborar  na  elaboração  de  relatórios; 
Realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; Colaborar em pesquisas ligadas à área de 
saúde, desenvolvidas na unidade;Participar de reuniões,  treinamentos e reciclagem;Proceder ao registro de dados 
estatísticos e dos procedimentos realizados; Participar das atividades nos programas específicos desenvolvidos na 
rede básica de saúde do município,  de acordo com a normatização do serviço;  Aplicar injeções,  soros e vacinas; 
Ministrar medicamento; controlar sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração (T.P.R) e pressão arterial 
(P.A) anotando no gráfico próprio;Fazer curativos e colher material para exames de laboratório; Proceder à esterilização 
de material e instrumental em uso;  Registrar as ocorrências relativas ao paciente;Manter sigilo absoluto sobre tudo que 
se relacione com o paciente; Administrar inaloterapia; Comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as ocorrências do 
estado do paciente, havidas na ausência do primeiro; Cumprir integralmente a jornada de trabalho; Apresentar-se ao 
serviço limpo e devidamente uniformizado; Fazer parte da equipe para atendimento dos chamados de ambulância;  
Cumprir e fazer as ordens de serviço oriundas das chefias imediatas;Participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentado no exercício de sua profissão na Unidade de Saúde - US e, quando indicado 
ou  necessário,  no  domicílio  e/ou  nos  demais  espaços  comunitários  (escola,  associações  etc);Realizar  ações  de 
educação em saúde a grupos específicos e a família em situação de risco, conforme planejamento da  equipe; e  
Participar de gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da Unidade de Saúde – US.

CARGO 304: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição das atribuições: Realizar, sob a supervisão do cirurgião dentista, procedimentos preventivos nos usuários 
para o atendimento clínico, como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, aplicação tópica de 
flúor, selantes, raspagem, alisamento e polimento; Realizar procedimentos reversíveis em atividades restauradoras, sob 
supervisão  do  cirurgião  dentista;   Auxiliar  o  cirurgião  dentista  (trabalho  a  quatro  mãos);  Realizar  procedimentos 
coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana e bochechos fluorados na Unidade Básica  
de  Saúde  da  Família  e  espaços  sociais  identificados;  Cuidar  da  manutenção  e  conservação  dos  equipamentos  
odontológicos; Acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no tocante à 
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saúde bucal;  Registrar na Ficha D – Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica – Siab – todos os  
procedimentos de sua competência realizados.

CARGO 305: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Descrição  das  atribuições:  Informar  o  empregador,  através  de  parecer  técnico,  sobre  os  riscos  existentes  no 
ambiente de trabalho, bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização. Informar os trabalhadores  
sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização. Analisar os métodos e os  
processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a  
presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle. Executar os 
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as estratégias  
utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em sua planificação, beneficiando o trabalhador. Executar os 
programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho com  
a  participação  dos  trabalhadores,  acompanhando  e  avaliando  seus  resultados,  bem  como  sugerindo  constante  
atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos. Promover debates, encontros, campanhas, 
seminários, palestras, reuniões, treinamento e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo  
de  divulgar  as  normas de segurança  e higiene  do trabalho,  assuntos  técnicos,  administrativos  e  prevencionistas,  
visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Executar as normas de segurança referentes 
a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxo, com vistas à observância das medidas de 
segurança  e  higiene  do  trabalho,  inclusive  por  terceiros.  Encaminhar  aos  setores  e  áreas  competentes  normas,  
regulamentos,  documentação,  dados estatísticos,  resultados  de  análises e  avaliações,  materiais  de apoio  técnico,  
educacional  e  outros  de divulgação para  conhecimento e  auto-desenvolvimento  do trabalhador.  indicar,  solicitar  e 
inspecionar  equipamentos  de  proteção  contra  incêndio,  recursos  audiovisuais  e  didáticos  e  outros  materiais 
considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas 
recomendadas,  avaliando seu desempenho. Cooperar  com as atividades do meio ambiente,  orientando quanto ao 
tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para  
a vida. Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e  
higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço. Executar as atividades  
ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando dispositivos legais e 
institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a  
melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos trabalhadores.Levantar e estudar 
os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a freqüência e a gravidade 
destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que  
permitam  a  proteção  coletiva  e  individual.  Articular-se  e  colaborar  com  os  setores  responsáveis  pelos  recursos 
humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a 
adoção de medidas de prevenção em nível de pessoal. Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades 
insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas  
de eliminação ou neutralização dos mesmos. Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que 
subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o trabalhador. Articular-se e colaborar com 
os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho. Participar de  
seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 

CARGO 401: ASSESSOR JURÍDICO

Descrição  das  atribuições:  Representar  o  Município,  judicialmente,  em  quaisquer  instâncias  ou  tribunais  e, 
extrajudicialmente,  em quaisquer negociações que envolvam questões de natureza jurídica.  Emitir  parecer  jurídico 
sobre assuntos e matérias de interesse para o Município, submetidos ao seu exame pelas demais repartições. Minutar  
mensagens,  anteprojetos  de  lei,  decretos,  vetos,  regulamentos  e  matérias  similares.  Minutar  acordos,  convênios, 
contratos,  concessões,  permissões  e  autorizações  de  uso  e  acompanhar  a  lavratura  e  registro  dos  respectivos 
documentos, quando for o caso. Proceder à lavratura de escrituras e respectivos registros. Proceder à cobrança judicial 
da Dívida Ativa ou de quaisquer outros créditos do Município. Assessorar o Prefeito Municipal nos atos executivos 
relativos a desapropriações, aquisições e alienações de imóveis pela Prefeitura Municipal e na celebração de contratos 
em geral. Participar de inquéritos e processos administrativos de qualquer natureza, fornecendo assessoria jurídica, 
quando for o caso. Propor medidas de caráter jurídico, que visem a proteger o patrimônio público, social e ecológico do 
Município. Assessorar a Administração Municipal, orientando e emitindo pareceres, quanto aos aspectos legais, nos 
assuntos pertinentes à área de atuação de cada órgão.  Proceder à  legalização de todos os atos praticados pela  
Administração Municipal ou prevenir a ocorrência dos mesmos. Organizar a coletânea de Leis Municipais, bem como 
da legislação de outras esferas governamentais que sejam de interesse do município. Desempenhar outras atividades 
correlatas que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo.

CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL

Descrição das atribuições:  realizar  ou  orientar  estudos  e  pesquisas  no  campo  da  assistência  social;  realizar  e 
interpretar pesquisas sociais;  orientar  e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional;  encaminhar 
pacientes a  dispensários  e  hospitais,  acompanhando o tratamento e  a  recuperação dos mesmos e assistindo os  
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familiares; planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias; fazer triagem dos 
casos  apresentados  para  estudo  ou  encaminhamento;  estudar  antecedentes  da  família,  participar  de  estudo  e 
diagnóstico dos casos e orientar os pais em grupo ou individualmente, sobre o tratamento adequado; orientar nas 
seleções sócio-econômicos para a concessão de auxilio e/ou amparo pelos serviços de assistência à velhice; a infância 
abandonada, a cegos, etc; orientar investigações sobre situação moral e financeira de pessoas que desejarem receber  
ou adotar crianças; manter contato com a família legítima e a substituta; fazer levantamentos sócio-econômicos com 
vistas a planejamento habitacional nas comunidades; prestar assistencia a condenados por delitos ou contravenção, 
bem como, a suas respectivas famílias e na sociedade; executar outras atividades compativeis com as especificadas, 
conforme as necessidades do Municipio.

CARGO 403: BIOMÉDICO

Descrição das atribuições:  Realizar exames de Análises Cínicas. Assumir a responsabilidade técnica e firmar os 
respectivos laudos.  Assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais. 
Assumir chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades.  Desenvolver atividades de educação ambiental.  
Realizar  diagnósticos  biológicos,  moleculares  e  ambientais.  Realiza  análises  clínicas,  citológicas,  citrogênicas  e 
patológicas. Realizar análises, físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente.  
Realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação. Atuar, sob supervisão médica, em serviço de hemoterapia, de 
radiodiagnóstico e de outros para os quais esteja legalmente habilitado. Planejar e executar pesquisas cientificas em 
instituições publicas e privadas na área de sua especialidade profissional.  Executar outras atividades correlatas ao 
cargo.

CARGO 404: CIRURGIÃO DENTISTA – BUCOMAXILOFACIAL

Descrição das atribuições: Compreender e entender a legislação e o papel do SUS, participar de espaços coletivos 
de planejamento e avaliação junto com a gerência do CEO, participar de discussões com a Rede Básica como agente 
de  educação  permanente,  discutir  a  programação,  exercer  as  atribuições  dispostas  na  Legislação  específica  da 
profissão  de  Odontólogo  Cirurgião  Buco  Maxilo  Facial;  Realizar  consultas  e  atendimentos  odontológicos;  realizar 
biópsias, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos, promover o tratamento de patologias relacionadas às seguintes 
situações: anatomia do terço médio e inferior da face; infecções de origem dental; dentes inclusos; periapicopatias;  
cistos e tumores benignos dos maxilares e dos tecidos moles da face das afecções do seio maxilar traumatologia Buco  
Maxilo  Facial;  ortodôntico-cirúrgico  das  deformidades  dentofaciais;  das  alterações  das  articulações 
temporomandibulares;  anestesia  local  da  região  Buco  Maxilo  Facial;  realizar  pré-operatório  em cirurgias  diversas;  
frenectomia; cirurgias pré-protéticas; fraturas e luxação da ATM; exercer suas atribuições e outras compatíveis com sua  
especialização; Promover a contra-referência e referência, promover outras atividades correlatas.

CARGO 405: CIRURGIÃO DENTISTA – CLINICO GERAL

Descrição das atribuições:  Examinar e tratar clientes na área odontológica; supervisionar trabalho de auxiliares e 
técnicos;  participar  de  equipe  multidisciplinar,  conduzindo  e  desenvolvendo  programas  de  Saúde  e  de  ações 
comunitárias;  propor  normas,  padrões  e  técnicas  aplicáveis  à  odontologia  integral;  prescrever  e  administrar  
medicamentos.  Desenvolver  ações  de  vigilância  sanitária/epidemiológica,  e  de  saúde  do  trabalhador;  orientar 
comunidade sobre cuidados de saúde bucal; realizar e/ou colaborar em pesquisa científica na área de saúde. Elaborar  
relatórios  e  analisar  índices de produção por  unidades de atendimento odontológico;  fiscalizar,  controlar  e  avaliar 
atividades realizadas por prestadores de serviços vinculados ao SUS. Participar de Comissão de Controle de Infecção 
Hospitalar.

CARGO 406: CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição das atribuições: Executar atividades profissionais da área da Saúde, correspondentes à sua especialidade, 
tais  como  tratamentos  cirúrgicos  e  outros  relativos  às  diversas  especializações  odontológicas,  bem como  as  de  
profilaxia e de higiene bucal, observadas as normas de segurança e higiene do trabalho; Realizar a atenção a saúde  
bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnostico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e 
manutenção  da  saúde  individual  e  coletiva  a  todas  as  famílias,  de  acordo  com  planejamento  da  equipe,  com 
resolubilidade; executar atividades de vigilância à saúde; participar do planejamento, coordenação e execução dos 
programas da ESF, estudos, pesquisas e outras atividades de saúde, articulando-se com as diversas instituições para a 
implementação das ações integradas; participar do planejamento, elaboração e execução de programas de treinamento 
em serviço  e  de  capacitação  de  recursos  humanos;  participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à 
comunidade; integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

CARGO 407: CIRURGIÃO DENTISTA – ENDODONTISTA 

Descrição  das  atribuições:  Planejar,  controlar  e  executar  ações  de  atendimento  odontológico  conforme  sua 
especialidade. Desenvolver a prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos 
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tecidos peri-radiculares. Efetuar exames, emitir diagnósticos e tratar afecções da boca, dentes e regiões maxilofacial,  
utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal em geral; realizar exames gerais,  
diagnósticos e tratamentos odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação 
e promoção da saúde bucal  geral,  realizando ações previstas na programação do serviço;  Orientar  a clientela  da 
unidade de atendimento, individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar 
tarefas afins;  Executar  atividades individualmente ou em equipe,  técnicas ou científica  na área da Saúde Pública 
correspondentes à sua especialidade, observada a respectiva regulamentação profissional e as normas de segurança e  
higiene do trabalho;  Executar  atividade de vigilância  à Saúde e zelar pelo  cumprimento das normas de vigilância 
epidemiológica  e  sanitária;  Participar  do  planejamento,  elaboração  e  execução  de  programa  de  treinamento  em 
serviços  e  de  capacitação  de  recursos  humanos;  Participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à  
comunidade; Integrar equipe multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo 
atendimento às necessidades da população.

CARGO 408: CIRURGIÃO DENTISTA - ODONTOPEDIATRIA

Descrição das atribuições: Examinar e tratar clientes na área odontológica, diagnosticar, prevenir, tratar e controlar os 
problemas de saúde bucal do bebê, da criança e do adolescente, em parceria com os pais/responsáveis de seus 
pacientes.  Atuar   na  educação  para  a  saúde  bucal  e  na  integração  desses  procedimentos  com  os  dos  outros 
profissionais da área da saúde; orientar e motivar pais e/ou responsáveis, quanto à promoção e manutenção da saúde 
bucal das crianças e dos adolescentes; ajudar a criança e o adolescente a desenvolver comportamentos e hábitos que 
conduzam à saúde bucal, conscientizando-os dessa responsabilidade; avaliar o crescimento e o desenvolvimento, a fim  
de detectar possíveis desvios com repercussão nas estruturas dento-faciais; identificar os fatores de risco, em nível  
individual,  para  as  principais  doenças  da  cavidade  bucal,  e  implementar  estratégias  preventivas  e  de  mínima 
intervenção; reabilitar, morfológica e funcionalmente, o aparelho estomatognático lesado pelas doenças mais comuns 
que atingem a cavidade bucal  da criança e do adolescente;  encaminhar o  paciente  para serviços  adequados de  
especialidades  odontológicas  ou  afins,  sempre  que  as  necessidades  ultrapassem  as  limitações  próprias  da 
odontopediatria;  participar  e  realizar  reuniões  e  práticas  educativas  junto  à  comunidade;  integrar  equipe 
multiprofissional, promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades 
da população.

CARGO 409: CIRURGIÃO DENTISTA – PERIODONTISTA

Descrição  das  atribuições:  Planejar,  controlar  e  executar  ações  de  atendimento  odontológico  conforme  sua 
especialidade. Desenvolver avaliação diagnóstica e planejamento do tratamento; avaliação da influência da doença 
periodontal em condições sistêmicas; controle dos agentes etiológicos e fatores  de risco das doenças dos tecidos de  
suporte  e  circundantes  dos  dentes  e  dos  seus  substitutos;  procedimentos  preventivos,  clínicos  e  cirúrgicos  para 
regeneração  dos  tecidos  periodontais  e  peri  implantares  realizar  exames  gerais,  diagnósticos  e  tratamentos 
odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para recuperação e promoção da saúde  
bucal geral, realizando ações previstas na programação do serviço; Orientar a clientela da unidade de atendimento, 
individualmente ou em grupo, em assuntos de Odontologia Preventiva e Sanitária; Executar tarefas afins;   Executar 
atividade de vigilância à Saúde e zelar pelo cumprimento das normas de vigilância epidemiológica e sanitária; Participar  
do planejamento,  elaboração e execução de programa de treinamento em serviços e de capacitação de recursos 
humanos; Participar e realizar reuniões e práticas educativas junto à comunidade; Integrar equipe multiprofissional,  
promovendo a operacionalização dos serviços, para assegurar o efetivo atendimento às necessidades da população.

CARGO 410: EDUCADOR FÍSICO

Descrição das atribuições: Desenvolver atividades físicas e práticas junto à comunidade. Veicular informações que 
visem à prevenção, a redução dos riscos e à proteção à vulnerabilidade, buscando a produção do auto cuidado.  
Incentivar a criação de espaços de inclusão social, com ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas 
comunidades, por meio da atividade física regular, do esporte e lazer, das práticas corporais. Proporcionar Educação  
Permanente em Atividade Física/Práticas Corporais, nutrição e saúde juntamente com as Equipes ESF, sob a forma de 
co-participação, acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em 
serviço, dentro de um processo de Educação Permanente. Articular ações, de forma integrada às Equipes ESF, sobre o  
conjunto de prioridades locais em saúde que incluam os diversos setores da administração pública. Contribuir para a 
ampliação da utilização dos espaços públicos de convivência como proposta de inclusão social e combate à violência.  
Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho em práticas 
corporais,  em conjunto com as Equipes do ESF. Capacitar  os profissionais,  inclusive os Agentes Comunitários de  
Saúde,  para  atuarem  como  facilitadores/monitores  no  desenvolvimento  de  atividades  físicas/práticas  corporais. 
Supervisionar, de forma compartilhada e participativa, as atividades desenvolvidas pelas Equipes ESF na comunidade.  
Articular parcerias com outros setores da área junto com as Equipes ESF e a população, visando ao melhor uso dos  
espaços públicos existentes e a ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais. Promover eventos que 
estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas Corporais e sua importância para a saúde da população. 
Executar outras atividades correlatas ao cargo.
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CARGO 411: ENFERMEIRO

Descrição das atribuições:  Elaborar  plano de enfermagem a partir  do levantamento e análise das necessidades 
prioritárias de atendimento aos pacientes e doentes; Planejar, organizar e dirigir os serviços de enfermagem, atuando  
técnica e administrativamente, a fim de garantir um elevado padrão de assistência; Desenvolver tarefas de enfermagem 
de maior complexidade na execução de programas de saúde e no atendimento aos pacientes e doentes; Coletar e 
analisar dados sócio-sanitários da comunidade a ser  atendida pelos programas específicos de saúde; Estabelecer 
programas  para  atender  às  necessidades  de  saúde  da  comunidade,  dentro  dos  recursos  disponíveis;  Realizar  
programas educativos  em saúde,  ministrando  palestras  e  coordenando reuniões,  a  fim de  motivar  e  desenvolver 
atitudes e hábitos sadios; Supervisionar e orientar os servidores que auxiliem na execução das atribuições típicas da 
classe;  Supervisionar o controle  de estoque e os pedidos periódicos de suprimentos;  Coordenar as atividades de 
vacinação;  Elaborar  as  escalas  mensais  de  trabalho  e  supervisionar  a  escala  de  serviço  diário  do  pessoal  de 
enfermagem para as atividades internas e externas; Supervisionar a manutenção do controle dos aparelhos, verificando 
sistematicamente o funcionamento e a qualidade dos aparelhos utilizados na área de enfermagem, providenciando a 
reparação ou substituição quando necessário; Divulgar e discutir com a equipe de enfermagem as diretrizes e normas 
da Secretaria Municipal da Saúde bem como colaborar na supervisão quanto ao cumprimento deste; Participar com o 
gerente da unidade, da previsão de pessoal, material e equipamento da unidade, bem como colaborar na avaliação de 
qualidade destes;  Planejar,  executar e/ou participar  dos programas de treinamento em serviços,  principalmente do 
pessoal de enfermagem; Participar do planejamento e das atividades de assistência integral à saúde individual e de 
grupos particularmente aqueles prioritários e de alto risco; Desenvolver e/ou colaborar em pesquisas na área de saúde;  
Proceder ao registro dos procedimentos realizados,  bem como de dados estatísticos;  Realizar  assistência  integral 
(promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde)  
aos indivíduos e famílias na Unidade de Saúde e,  quando indicado ou necessário,  no domicílio  e/ou nos demais 
espaços  comunitários  (escolas,  associações  etc),  em  todas  as  fases  do  desenvolvimento  humano:  infância, 
adolescência, idade adulta e terceira idade; Planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelo ACS;  
Supervisionar,  coordenar  e  realizar  atividades  de  educação  permanente  dos  ACS  e  da  equipe  de 
enfermagem;Contribuir  e  participar  das  atividades  de  Educação  Permanente  de  toda  equipe;Participar  do 
gerenciamento  dos  insumos necessários  para  o  adequado funcionamento  da Unidade de Saúde;  Executar  outras 
atribuições afins.

CARGO 412:  MÉDICO CLINICO GERAL 

Descrição das atribuições: Prestar atendimento médico ambulatorial e hospitalar de Urgência e Emergência passíveis 
de tratamento a níveis de pronto atendimento a pacientes tanto adultos como pediátricos, (em caso de não haver  
médico especialista em pediatria)  em demanda espontânea, cuja origem é variada e incerta,  responsabilizando-se 
integralmente pelo tratamento clínico dos mesmos. Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários  
analisar  e  interpretar  seus  resultados;  emitir  diagnósticos;  prescrever  tratamentos;  orientar  os  pacientes,  aplicar 
recursos da medicina preventiva ou curativa para promover, proteger e recuperar a saúde do cidadão; Encaminhar  
pacientes de risco aos serviços de maior complexidade para tratamento e ou internação hospitalar (caso indicado) 
contatar com a Central de Leitos,  para colaborar com a organização e regulação do sistema de atenção às 
urgências. Receber o SAMU quando referencia. Garantir a continuidade da atenção médica ao paciente grave, até a 
sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e transporte de pacientes críticos a nível  
intermunicipal, regional e estadual, prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, realizar os atos médicos 
possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico. Fazer controle de qualidade do serviço nos aspectos 
inerentes à sua profissão de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao paciente em 
observação ou  em tratamento  nas  dependências  da  entidade  até  que  outro  profissional  médico  assuma o  caso. 
Preencher os documentos inerentes à atividade de assistência pré-hospitalar à atividade do médico, realizar registros 
adequados sobre os pacientes, em fichas de atendimentos e prontuários assim como outros determinados pela SMS.  
Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte, de responsabilidade da 
Instituição. Zelar pela manutenção e ordem dos materiais, equipamentos e locais de trabalho; executar outras tarefas 
correlatas à sua área de competência. Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da 
Unidade de Urgência e Emergência, caso convocado. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.

CARGO 413: MÉDICO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Descrição das atribuições:  Prestar  atendimento médico ambulatorial  e hospitalar  como Clínico Geral,  Aplicar  os 
conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano, efetuar exames médicos, 
avaliando  o estado  geral  em que o  paciente  se  encontra  e  emitindo  diagnóstico  com a  respectiva  prescrição  de 
medicamentos e/ou solicitação de exames,  visando a promoção da saúde e bem estar  da população.  Receber e 
examinar  os  pacientes  de  sua  especialidade,  auscultando,  apalpando  ou  utilizando  instrumentos  especiais,  para 
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para  
outra especialidade médica. Analisar e interpretar resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio-X e  
outros para informar ou confirmar diagnóstico. Prescrever medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de  
administração dos mesmos. Prestar orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a  
saúde. Anotar e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões  
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diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada  
caso. Atender determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso. Participar de inquéritos 
sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos, elaborando e/ou 
preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a  
morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não-
ocupacionais.  Participar  de  programas de vacinação,  orientando a seleção  da  população  e o  tipo e  vacina a  ser 
aplicada,  para  prevenir  moléstias  transmissíveis.  Atender  urgências  clínicas,  cirúrgicas  ou  traumatológicas.  Emitir 
atestado de óbito. Colaborar na limpeza e organização do local de trabalho. Executar os programas propostos pela  
Estratégia  Saúde  da  Família  –  ESF,  trabalhar  em  equipe.  Efetuar  outras  atividades  correlatas  ao  cargo  e/ou 
determinadas pelo superior imediato. 

CARGO 414: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA 

Descrição das atribuições:  Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a 
profissão.  Prestar  atendimento  médico  ambulatorial  e  hospitalar  como  Ginecologista  e  Obstetra;  Realizar  exames 
ginecológicos que incluem exames de mamas e exame especular, diagnosticando anomalias e infecções existentes, 
medicando e/ou encaminhando para novos exames. Realizar a coleta de material  preventivo do câncer (coleta de  
citologia oncótica). Executar cauterizações de colo de útero. Realizar o planejamento familiar, através de palestras e 
explanações a respeito  dos  métodos existentes  na unidade de  saúde e fornecendo o material  quando solicitado. 
Realizar investigações de esterilidade conjugal através de exames. Participar de equipe multiprofissional, elaborando 
ou adequando programas, normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde 
prestadas. Realizar exame pré-natal, diagnosticando a gravidez, solicitando os exames de rotina e verificando pressão,  
peso, altura uterina e batimentos cardíacos fetais. Avaliar a gestante mensalmente, até o 7º mês, quinzenalmente no 8º  
mês e semanalmente até o parto. Realizar diagnóstico precoce da gestação de alto risco e encaminhar para referência  
conforme protocolo. Executar avaliação de vitalidade fetal através de estímulo sonoro para ver se há desenvolvimento 
ideal do feto. Realizar consulta pós-parto indicando método contraceptivo, se necessário. Fornecer referência hospitalar 
para parto. emitir atestado de óbito Executar outras atribuições afins.

CARGO 415: MÉDICO PEDIATRA

Descrição  das  atribuições:  Prestar  atendimento  médico  ambulatorial  e  hospitalar  em  Pediatria,  examinando 
pacientes,  solicitando  e  interpretando  exames  complementares,  formulando  diagnósticos  e  orientando-os  no 
tratamento.  Realizar  avaliações  solicitadas  pelos  outros  serviços.  Efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnóstico, 
prescrever medicamentos, na especialidade de Pediatria, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de 
patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica. Elaborar programas epidemiológicos, educativos e 
de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral. Manter registro dos pacientes examinados,  
anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença. Prestar atendimento de urgência em 
Pediatria na unidade de saúde. Coordenar atividades médicas institucionais a nível  local.  Coordenar as atividades 
médicas, acompanhando e avaliando ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de  
trabalho, visando dar assistência integral aos munícipes. Delegar funções à equipe auxiliar, participando da capacitação  
de pessoal, bem como de supervisão dos demais recursos envolvidos na prestação de cuidados de saúde. Executar o 
trabalho dentro das normas de higiene sanitária e segurança do trabalho.  Emitir  atestado de óbito Exercer  outras  
atividades afins mediante determinação superior.

CARGO 416: MÉDICO PSIQUIATRA

Descrição das atribuições:  Prestar  atendimento médico ambulatorial  e hospitalar  como Psiquiatra;  recepcionar e 
identificar o paciente, explicando os procedimentos a serem realizados; desempenhar funções de medicina preventiva e 
curativa; realizar consultas, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes, bem como executar  
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área; 
atuar  como  médico  especialista  em equipe  multiprofissional;  atuar  como  médico  no  desenvolvimento  de  projetos 
terapêuticos individuais, familiares e coletivos no Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e nas comunidades locais 
realizando clínica ampliada; realizar atendimento de primeiros socorros e urgências e emergências psiquiatras com ou 
sem encaminhamentos;  articular  os  recursos  intersetoriais  disponíveis  para  diminuição  dos  agravos  à  saúde  dos 
pacientes; estar disponível como apoio. matricial de capacitação. Desempenhar outras atividades afins ao cargo.

CARGO 417: NUTRICIONISTA

Descrição das atribuições:  Programar,  elaborar e avaliar  os cardápios adequados às faixas etárias e aos perfis 
epidemiológicos das populações atendidas, com respeito os hábitos alimentares de cada localidade e a sua vocação 
agrícola, utilizando-se de produtos da região, com preferência aos produtos básicos e prioridade aos produtos semi-
elaborados e aos in-natura. Elaborar os cardápios em observância aos parâmetros nutricionais para atendimento da  
clientela  com base  em recomendações  nutricionais,  avaliação  nutricional  e  necessidades  nutricionais  especificas, 
definindo a quantidade e qualidade dos alimentos, obedecendo aos Padrões de Identidade e Qualidade (PIQ). Planejar,  
orientar e supervisionar as atividades de seleção, compra, armazenamento, produção e distribuição dos alimentos, 
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zelando pela qualidade e conservação dos produtos,  observadas sempre as boas práticas higiênicas e sanitárias.  
Planejar e coordenar a aplicação  de testes de aceitabilidade junto a clientela, quando da introdução de alimentos 
atípicos ao habito alimentar local ou da ocorrência de quaisquer outras alterações inovadoras, no que diz respeito ao 
preparo, ou para avaliar a aceitação dos cardápios praticados, observando paramentos técnicos, científicos e sensoriais 
reconhecidos  e  realizando  analise  estatística  dos  resultados.  Estimular  a  identificação  de  crianças  portadoras  de 
patologias e deficiências associadas à nutrição, para que recebam o atendimento adequado no PAE. Elaborar o plano 
de trabalho anual do Programa de Alimentação Escolar (PAE) municipal, contemplando os procedimentos adotados 
para  o  desenvolvimento  das  atribuições.  Elaborar  o  manual  de  boas  práticas  de  fabricação  para  o  serviço  de 
alimentação.  Desenvolver  projetos  de  educação  alimentar  e  nutricional  para  a  comunidade  escolar,  inclusive 
promovendo a consciência ecológica e ambiental. Interagir com o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) no exercício  
de  suas  atividades.  Coordenar,  supervisionar  e  executar  programas  de  educação  permanente  em alimentação  e 
nutrição  da  comunidade escolar.  Articular-se  com a  direção  e  com a  coordenação  pedagógica  da  escola  para  o 
planejamento de atividades lúdicas com o conteúdo de alimentação e nutrição. Assessorar o CAE no que diz respeito a  
execução técnica do PAE. Participar  do processo de avaliação técnica dos fornecedores de gêneros alimentícios,  
seguindo os padrões de identidade e qualidade, a fim de emitir parecer técnico, com o objetivo de estabelecer critérios 
qualitativos para a participação dos mesmos no processo de aquisição dos alimentos. Elaborar fichas técnicas das  
preparações  que  compõe  o  cardápio.  Orientar  e  supervisionar  as  atividades  de  higienização  de  ambientes, 
armazenamento de alimentos,  veículos de transporte de alimentos,  equipamentos e utensílios da instituição e dos 
fornecedores de gêneros alimentícios. Participar do recrutamento, seleção e capacitação de pessoal do PAE. Participar 
de equipes multidisciplinares destinadas a planejar, implementar,  controlar e executar políticas,  programas, cursos, 
pesquisas e eventos. contribuir na elaboração e revisão das normas reguladoras próprias da área de alimentação e 
nutrição. Colaborar na formação de profissionais na área de alimentação e nutrição, orientando estágios e participando 
de  programas  de  treinamento  e  capacitação.  Comunicar  os  responsáveis  legais  e,  no  caso  de  inércia  destes,  a  
autoridade competente, quando da existência de condições do PAE impeditivas de boa prática profissional ou que  
sejam prejudiciais a saúde e a vida da coletividade. Capacitar e coordenar as ações das equipes de supervisores das 
unidades da entidade executora. Exercer outras atividades inerentes ao cargo.

CARGO 418: TECNÓLOGO EM ALIMENTOS

Descrição  das  atribuições:  Atuar  na  fiscalização  dos  estabelecimentos  e  atividades  de  manipulação  e 
comercialização de gêneros alimentícios inspecionando a qualidade, as condições de higiene das instalações,  dos 
equipamentos  e  das  pessoas  que  manipulam os  alimentos  e  o  estado  de  conservação  e  as  condições  de 
armazenamento dos produtos oferecidos ao consumo.  Desenvolver  ações de orientação e prevenção na área de 
vigilância sanitária e a emissão de pareceres técnicos relativos a inspeções desenvolvidas. Determinar a correção de 
irregularidades nas áreas de vigilância sanitária e adoção de providências saneadoras ou repressivas para o resguardo  
da saúde coletiva. Promover a apreensão, interdição ou incineração de mercadorias, no cumprimento de determinação 
superior ou nos casos em que a lei assim determinar. Realizar a coleta de amostras para análise fiscal e de controle, 
interdição de mercadorias e ou estabelecimentos cujas condições não estejam satisfatórias com as normas e padrões  
exigidos e determinação da distribuição ou incineração de mercadorias apreendidas, lavratura de termo competente e 
outras tarefas similares. Elaborar relatórios, pareceres e laudos técnicos pertinentes à área de alimentos. Executar 
outras atividades correlatas ao cargo.

Página 7 de 7



  MUNICÍPIO DE MATELÂNDIAMUNICÍPIO DE MATELÂNDIA
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NE D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N ºº  0 1 / 2 0 1 4 0 1 / 2 0 1 4
E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NE D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N ºº  0 3 . 0 1 / 2 0 1 4 0 3 . 0 1 / 2 0 1 4
A N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O SA N E X O  I I  -  D O S  C O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO / TÉCNICO

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos).  Som e 
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e 
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de 
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 
Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org 
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet 
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Raciocínio  Lógico  e  Matemático: 1  Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens, 
sequências  (com  números,  com  figuras,  de  palavras).  2  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos, 
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

Conhecimentos  Gerais: História  do Município  de Matelândia  e  do Estado do Paraná.  Noções gerais  sobre  a  vida 
econômica, social,  política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do 
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível  nacional e internacional.  Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL TÉCNICO

CARGO 301: ASSISTENTE EM CONTABILIDADE

Conhecimentos Específicos: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções 
de administração pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da 
despesa pública.  Classificação institucional,  funcional  e  programática.  Escrituração contábil  de fatos que afetem o 
patrimônio de instituições públicas. Tipos de orçamentos públicos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução 
orçamentária. Balanços Públicos: Financeiro, Patrimonial e Orçamentário. Demonstração das Variações Patrimoniais.  
Operações contábeis típicas de autarquias estaduais (universidades). Legislação tributária referente às retenções de 
Imposto  de  Renda  Retido  na  Fonte,  IRRF,  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social,  INSS,  Contribuição  para  
Financiamento da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre à prestação de 
serviços de terceiros. 

CARGO 302: AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos: Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para 
Saúde: conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. 
Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método 
epidemiológico / indicadores de saúde.  Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança 
em  Odontologia.  Bioética  e  ética  profissional.  Organização  do  ambiente  de  trabalho.  Equipamentos  e  Instrumentais: 
nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, 
desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, 
posição de trabalho. Higiene Bucal:  técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices 
epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de 
pacientes na clínica odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle 
de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, 
meios químicos e mecânicos utilizados para o seu controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença 
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periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de 
saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde 
da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

CARGO 303: TECNICO EM ENFERMAGEM

Conhecimentos Específicos: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. 
Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames 
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento 
e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e 
obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, 
esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos 
relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do 
paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, 
crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, 
esterilização,controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, 
cirúrgica, pré e pós operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e 
ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do 
puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar.  Sistema Único de 
Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 
Modelos Assistenciais.

CARGO 304: TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos: Atividades de esterilização e desinfecção. Cárie dentária. Cariostáticos. Diagnóstico em 
saúde  bucal.  Exame  clínico  das  estruturas  bucais.  Flúor,  composição  e  aplicação.  Higiene  dentária.  Levantamentos 
epidemiológicos.  Materiais  dentários,  forradores e restauradores.  Materiais,  equipamento e instrumentais odontológicos. 
Noções de anatomia bucal, fisiologia e oclusão dentária. Noções de cirurgia, endodontia, radiologia e terapêutica clínica. 
Odontologia integral. Periodontia. Posições, passos e técnicas de trabalho. Princípios de simplificação e desmopolização em 
odontologia.  Principais  lesões  dos  tecidos  moles  e  duros  e  câncer  bucal.  Prevenção  em  saúde  bucal.  Processo 
saúde/doença. Restaurações (classe I, II, III, IV e V). Selantes oclusais. Semiologia. Programa Saúde da Família: atribuições 
específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

CARGO 305: TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Conhecimentos Específicos: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos audiovisuais e 
promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra incêndio. Administração 
aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais. 
Agentes ambientais.  EPI  e EPC.  Primeiros Socorros.  Desenho técnico.  Ergonomia.  Princípios de tecnologia  industrial. 
Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança no transito; CIPA – Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e 
mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO. 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida 
pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e 
fonema; Encontros vocálicos e consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e Coordenação; Concordância nominal e 
verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de 
homonímia e paronímia. Tipologia textual.

Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e 
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: 
Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org 
Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet 
(Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.

Raciocínio  Lógico  e  Matemático: 1  Resolução  de  problemas  envolvendo  frações,  conjuntos,  porcentagens, 
sequências  (com  números,  com  figuras,  de  palavras).  2  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos, 
equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 
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Conhecimentos  Gerais: História  do Município  de Matelândia  e  do Estado do Paraná.  Noções gerais  sobre  a  vida 
econômica, social,  política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do 
conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível  nacional e internacional.  Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano 
brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ASSESSOR JURÍDICO

Conhecimentos Específicos: Direito Administrativo. Direito Administrativo: conceito, fontes e princípios. Agentes Públicos: 
espécies  e  classificação;  poderes,  deveres  e  prerrogativas;  cargo,  emprego e  função  públicos;  regime jurídico  único: 
provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, 
criminal e administrativa. Poderes administrativos: poder vinculado;poder discricionário; poder hierárquico; poder disciplinar; 
poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso de poder. Ato Administrativo: conceito, requisitos, perfeição, validade, 
eficácia;  atributos;  extinção,  desfazimento  e  sanatória;  classificação,  espécies  e  exteriorização;  vinculação  e 
discricionariedade.  Controle  e  responsabilização  da  administração:  controle  administrativo;  controle  judicial;  controle 
legislativo;  responsabilidade  civil  do  Estado.  Contrato  de  direito  público;  Características  dos  contratos 
administrativos;Rescisão do contrato administrativo; Modalidades de contratos administrativos; Contrato de gestão; Convênio; 
Consórcio  administrativo.  Licitação  (Lei  nº  8.666/93  e suas  posteriores modificações).Administração indireta.  Entidades 
paraestatais  e  terceiro  setor.  Órgãos  Públicos.  Servidores  públicos.  Processo  administrativo.  Responsabilidade 
extracontratual  do  Estado.  Bens  públicos.  Controle  da  Administração  Pública.  Improbidade  Administrativa.  Contrato 
Administrativo. Contratos da administração: O contrato administrativo como espécie do gênero contrato; Distinção entre 
contrato administrativo. Improbidade Administrativa. Direito Constituional. Controle de constitucionalidade: conceito; sistemas 
de controle de constitucionalidade.Inconstitucionalidade: inconstitucionalidade por ação e inconstitucionalidade por omissão. 
Sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Fundamentos constitucionais dos direitos e deveres fundamentais: 
direitos e deveres individuais e coletivos; direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade; direitos sociais; 
nacionalidade; cidadania e direitos políticos; partidos políticos; garantias constitucionais individuais; garantias dos direitos 
coletivos, sociais e políticos; remédios do Direito Constitucional. Poder Judiciário: disposições gerais; Supremo Tribunal 
Federal;  Superior Tribunal de Justiça; Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais; Tribunais e Juízes dos estados; 
funções  essenciais  à  justiça.  Defesa  do  Estado  e  das  instituições  democráticas:  segurança  pública;  organização  da 
segurança pública. Direito  Penal. Princípios constitucionais do Direito Penal. A lei penal no tempo. A lei penal no espaço. 
Interpretação da lei penal. Infração penal: elementos, espécies. Sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal. Tipicidade, 
ilicitude, culpabilidade, punibilidade. Excludentes de ilicitude e de culpabilidade. Erro de tipo; erro de proibição. Imputabilidade 
penal.Concurso de pessoas. Concurso de crimes; concurso material e concurso formal. Aplicação da Pena: atenuantes e 
agravantes;  causas especiais  de  aumento  e  diminuição;  forma  qualificada.  Crimes  contra  a  pessoa.  Crimes contra  o 
patrimônio. Crimes contra a administração pública. Crimes contra a fé pública. Crimes praticado por funcionário público contra 
a administração em geral. Servidor público no Direito Penal. Direito Civil. Pessoa natural, pessoa jurídica, personalidade, 
domicílio, residência, bens, diferentes cargos de bens, fatos jurídicos, prescrição e decadência, negócios jurídicos, posse: 
classificação, aquisição, efeitos e perda. Propriedade: aquisição, perda da propriedade móvel, direito real sobre coisa alheia, 
obrigações: modalidades e efeitos da liquidação das obrigações, cessão de créditos, contratos, obrigações por atos ilícitos, 
espécies de contratos, responsabilidade civil, teoria da culpa e do risco. Direito Processual Civil. Jurisdição, competência, 
critérios determinativos da competência, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo, capacidade postulatória do 
litisconsorte da assistência, da intervenção de terceiros, da nomeação à autoria, da denunciação à lide, do chamamento ao 
processo. Processo e procedimento. Procedimento ordinário e sumaríssimo. Citação, notificação, intimações, defesa do réu, 
espécies de defesa, das exceções, da contestação, da reconvenção, dos pedidos contrapostos, da prova, ônus da prova, dos 
recursos  e  suas  espécies,  da  ação  rescisória.  Direito  Tributário.  Sistema  tributário  nacional.  Princípios  constitucionais 
tributários. Competência legislativa. Limitações da competência tributária. Fontes do direito tributário. Hierarquia das normas. 
Incidência, não incidência, imunidade, isenção e diferimento. Obrigação tributária. Obrigação principal e acessória. Fato 
gerador. Sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária: contribuinte e responsável. Classificação dos tributos: impostos, 
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios, contribuições sociais. Evasão e elisão tributárias.

CARGO 402: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos  Específicos: Fundamentos do serviço social;   Política social;  Seguridade social;  Reforma sanitária.; 
Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do 
Serviço Social; Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais; O Serviço 
Social no Processo de reprodução de Relações Sociais; Questão social e Serviço social; Planejamento em serviço social:  
alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e 
planos;  processo de trabalho do Assistente Social;   Instrumentalidade do Serviço Social;  Pesquisa em Serviço Social; 
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Indicadores  Sociais;   Elaboração  de  laudos,  pareceres  e  relatórios  sociais;  Trabalho  em  rede;  Interdisciplinaridade; 
Atribuições do Assistente Social na Saúde; O Serviço Social na década de 90; Gestão democrática na Saúde; Legislação: 
SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código de Ética Profissional do 
Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social ABEPSS e 
MEC, Constituição Federal, HumanizaSUS, Conselho Federal de Medicina.

CARGO 403: BIOMÉDICO

Conhecimentos Específicos: Bioquímica; Dosagens hormonais e de enzimas; Eletroforese de hemoglobina, lipoproteínas 
e proteínas; Equilíbrio ácido-base; Propriedades da água; Radicais livres; Hematologia; Testes hematológicos;  Automação 
em hematologia;  Imunologia;  Alergias;  Avaliação  da  função  imune;  Carcinogênese;  Doenças auto-imunes;  Leucemias; 
Microbiologia da água e dos alimentos; Métodos de análise; Parâmetros legais; Microbiologia médica; Bacteriologia, virologia 
e  micologia;  Urinálise.  EAS.  Bioquímica.  Cultura.  Teste  de gravidez;  Escolha,  coleta,  e  conservação de amostra  para 
diagnóstico;  Preparo  de  vidraria,  reagentes  e  soluções;  Preparo  de  meios  de  cultura;  Equipamentos:  princípios  e 
fundamentos;  Potenciômetros;  Autoclaves  e  fornos;  Microscópios;  Centrífugas;  Espectrofotômetros  e  leitores  de  Elisa; 
Termocicladores; Citômetros de fluxo; Filtros, destiladores e purificação de água; Cromatografia e eletroforese.

CARGO 404: CIRURGIÃO DENTISTA - BUCOMAXILOFACIAL

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de implantes, enxertos, transplantes e reimplantes, análise 
de resultado de biópsias, cirurgias protética, ortodôntica e ortognática, diagnóstico e tratamento cirúrgico de cistos, afecções 
radiculares e perirradiculares, doenças das glândulas salivares, doenças da articulação têmporomandibular, lesões de origem 
traumática na área buco-maxilo-facial, malformações congênitas ou adquiridas dos maxilares e da mandíbula e tumores 
benignos da cavidade bucal,  diagnóstico e viabilidade de tratamento de tumores malignos da cavidade bucal,  perícias 
odontolegais, emisão de laudos e pareceres, atestados e licenças, difusão de preceitos de saúde pública odontológica, 
prescrição e administração de medicamentos; noções de medidas de controle de infecção no consultório dentário, anatomia 
facial e oral, lesões hiperplásicas e neoplásicas da cavidade bucal, tratamento das urgências e emergências em cirurgia 
buço-maxilo-facial, uso de fármacos (analgésicos, antimicrobianos e antiinflamatórios), anestesia, exame radiológico facial e 
dentário, patologia bucal.

CARGO 405: CIRURGIÃO DENTISTA – CLÍNICO GERAL

Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices 
epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, 
princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 
sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de 
tratamento:  anamnese,  exame físico,  índices  de higiene  bucal,  radiologia,  semiologia  bucal,  exames complementares. 
Materiais  restauradores:  amálgama,  resinas  compostas,  sistemas adesivos,  cimentos  de  ionômero  de  vidro.  Materiais 
protetores do complexo dentino-pulpar.  Métodos preventivos:  educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, 
adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas 
das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade 
de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e 
periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, 
frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de 
fluoretos  e  outros  métodos  preventivos  (selantes,  ART),  materiais  dentários  em  Odontopediatria,  radiologia  em 
Odontopediatria  (técnicas  Randall,  Mankopf,  bite-wing,  Clark).  Urgências  em Odontologia:  traumatismos  na  dentadura 
decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. 
Farmacologia  e  terapêutica  em  Odontologia:  analgésicos,  anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos,  interações 
medicamentosas.  Anestesiologia:  indicações  e  contra-indicações  dos  anestésicos  locais  em Odontologia,  técnicas  de 
anestesia, doses.

CARGO 406: CIRURGIÃO DENTISTA DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices 
epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, 
princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 
sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições. Diagnóstico e plano de 
tratamento:  anamnese,  exame físico,  índices  de higiene  bucal,  radiologia,  semiologia  bucal,  exames complementares. 
Materiais  restauradores:  amálgama,  resinas  compostas,  sistemas adesivos,  cimentos  de  ionômero  de  vidro.  Materiais 
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protetores do complexo dentino-pulpar.  Métodos preventivos:  educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, 
adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas 
das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade 
de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e 
periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, 
frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de 
fluoretos  e  outros  métodos  preventivos  (selantes,  ART),  materiais  dentários  em  Odontopediatria,  radiologia  em 
Odontopediatria  (técnicas  Randall,  Mankopf,  bite-wing,  Clark).  Urgências  em Odontologia:  traumatismos  na  dentadura 
decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. 
Farmacologia  e  terapêutica  em  Odontologia:  analgésicos,  anti-inflamatórios,  antimicrobianos,  sedativos,  interações 
medicamentosas.  Anestesiologia:  indicações  e  contra-indicações  dos  anestésicos  locais  em Odontologia,  técnicas  de 
anestesia, doses. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de trabalho.

CARGO 407: CIRURGIÃO DENTISTA ENDODONTISTA

Conhecimentos  Específicos:  Conhecimento  e  procedimentos  de  programas  de  saúde  pública  bucal,  assistência 
odontológica,  diagnóstico e  tratamento de afecções bucais,  dentárias e  maxilo-faciais;  prescrição ou administração de 
medicamentos,  realização de perícias odontolegais,  emissão de laudos e pareceres,  atestados e licenças,  difusão de 
preceitos de saúde pública odontológica; noções de diagnóstico e tratamento endodônticos em dentes unirradiculares e 
birradiculares,  retratamentos endodônticos,  remoção de núcleos intrarradiculares,  controle  de contaminação e infecção 
durante o procedimento clínico. Biossegurança em Odontologia. Importância da higienização das mãos para o controle de 
Infecção  em  estabelecimentos  de  assistência  à  saúde.  Atendimento  de  urgência  de  dentes  traumatizados,  clínica 
endodôntica com cirurgia.

CARGO 408: CIRURGIÃO DENTISTA ODONTOPEDIATRIA

Conhecimentos Específicos:  Conhecimento e procedimentos de programas de saúde pública bucal infantil, assistência 
odontológica a crianças, diagnóstico e tratamento de afecções bucais, dentárias e maxilo-faciais; prescrição ou administração 
de medicamentos, realização de perícias odontolegais, emissão de laudos e pareceres, atestados e licenças, difusão de 
preceitos de saúde pública odontológica; noções de psicologia aplicada em odontopediatria, cronologia da erupção dentária, 
radiologia, anestesia e cirurgia em odontopediatria, cariologia, controle mecânico da placa bacteriana, selantes de fóssulas e 
fissuras,  tratamento  endodôntico  em  dentes  decíduos,  terapia  pulpar  em  dentes  permanentes  jovens,  dentística  em 
odontopediatria,  recursos protéticos em odontopediatria,  odontologia para bebês,  fármacos.  Tratamentos de urgência e 
emergência em Odontopediatria, antissépticos e desinfetantes).

CARGO 409: CIRURGIÃO DENTISTA PERIODONTISTA

Conhecimentos Específicos:  Periodontia normal.  Etiologia e mecanismos etiopatogênicos das doenças periodontais. 
Diagnóstico e tratamento das doenças periodontais. Terapia periodontal conservadora. Tratamento das doenças periodontais 
a nível cirúrgico. A Periodontia na prática odontológica direcionada para os aspectos de promoção de saúde. Integração dos 
conhecimentos da Periodontia com áreas afins e relacionada com a condição sistêmica. Biossegurança.

CARGO 410: EDUCADOR FÍSICO

Conhecimentos Específicos: Educação do corpo e do movimento humano, Conhecimento e procedimentos de atividades 
físicas e práticas corporais junto à comunidade, Conceitos de ginástica, jogo, dança e esporte, dentro das diversas formas 
que  se  apresentam,  quer  o  âmbito  individual  quer  no  âmbito  coletivo,  Corporeidade/  Movimento:  esquema  corporal, 
lateralidade, estrutura espacial, orientação espaço-temporal, coordenação motora ampla e motricidade fina, ritmo, equilíbrio, 
coordenação viso-motora, Aptidão motora, Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva, 
Políticas Públicas para a Educação especial, Criação de espaços de inclusão social, por meio da atividade física regular, do 
esporte e lazer, das práticas corporais, educação permanente em atividade físico-práticas corporais,  Nutrição e saúde, 
Utilização dos espaços públicos de convivência, atividades físico-práticas corporais em equipamentos públicos, Avaliação 
física dos indivíduos, Planejamento e montagem de séries de atividades físicas, Necessidades e capacidades físicas, Testes 
de avaliação física; Noções de educação em saúde, práticas corporais, nutrição e saúde, Fisiologia e neuropsicologia do 
exercício, Formação do profissional consciente, ético e comprometido com a sociedade e o cidadão. Sistema Único de 
Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. 
Modelos Assistenciais. Portaria 2488 de 21 de Outubro de 2011 e a 154/2008 do Ministério da Saúde.

CARGO 411: ENFERMEIRO
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Conhecimentos Específicos:  Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de 
Ética dos Profissionais de Enfermagem. Política Nacional de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família (NASF). Prevenção e Promoção a Saúde. Política Nacional de Humanização. Atividades de Capacitação em Serviço. 
Aleitamento  Materno.  Biossegurança  nas  Ações  de  Saúde.  Ações  de  enfermagem  na  promoção  da  Saúde  infantil. 
Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. Assistência de enfermagem à criança 
com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no 
pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher 
no curso da vida. Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas.  Cuidados 
com o paciente portador de patologias da vias respiratórias;  Infecção das vias aéreas superiores;  pneumonia;  DPOC. 
Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite. O processo de envelhecimento 
nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Vigilância em Saúde. Perfil epidemiológico da comunidade. Sistemas de 
Informação  em  Saúde. Enfermagem  Perioperatória.  Enfermagem  em  urgência  e  emergência:  Controle  do  choque 
hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação em emergência; prioridades e 
princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas.

CARGO 412: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Conhecimentos Específicos: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com 
a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração. 
Princípios  de  eletrocardiograma.  Conduta  na  insuficiência  cardíaca.  Abordagem  clínica  das  arritmias  cardíacas 
supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica. Pneumonias 
comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios gastrintestinais 
funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do paciente com 
diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite. Hepatites virais. Cirrose 
hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e leucocitose. Abordagem do 
paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com sangramento e trombose. Prevenção de câncer. 
Marcadores  tumorais.  Síndromes  paraneoplásicas.  Avaliação  nutricional.  Obesidade.  Dislipidemia.  Diabete  melito. 
Hipoglicemia.  Hipo e hipertireoidismo.  Rinite  alérgica.  Anafilaxia.  Alergia  a  picadas de insetos.  Alergia  medicamentosa. 
Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide. Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. 
Espondiloartropatias.  Dorsalgia  e  cervicoalgias.  Doenças do disco  intervertebral.  Abordagem clínica  do  paciente  febril. 
Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de Imunodeficiência Adquirida.Gripe e resfriado. Abordagem 
clínica  das  orofaringites  agudas.  Princípios  da  prevenção  vacinal.  Parasitoses  intestinais.  Princípios  da 
antibioticoterapia.Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos. Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e 
ácido-básicos. 

CARGO 413: MÉDICO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Conhecimentos  Específicos: Política  de  Saúde:  Modelo  Assistencial.  Programa/Estratégia  de  Saúde  da  Família. 
Organização do processo de Trabalho na Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica 
ampliada  e  outros  princípios  da  política  nacional  de  humanização,  programação  de  ações  e  construção  de  agenda 
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Sistema de informação da atenção básica. 
Noções Básicas  de  Epidemiologia:  Vigilância  epidemiológica,  Indicadores  Básicos  de Saúde.  Atuação do Médico  nos 
programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da 
Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; 
doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; Doenças causadas por riscos do meio ambiente e agentes físicos e 
químicos;  Doenças  dos  sistemas  orgânicos;  DST –  Doenças  Sexualmente  Transmissíveis:  HIV  e  AIDS,  Prevenção, 
Transmissão  e  Tratamento;  Fundamentos  da  Psiquiatria  e  Doenças  Psicossomáticas:  Fundamentos  de  Geriatria, 
Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Motivação Compulsória; Fundamentos de 
Saúde  Pública;  Fundamentos  de  Pediatria;  Emergências  Médicas:  Cardiovasculares,  Respiratórias,  Neurológicas, 
Pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças infectocontagiosas, dos estados 
alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da Ortopedia, das feridas e queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da 
Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da família na busca da humanização e da 
ética  na atenção a saúde.  Saúde mental  no ESF.  Tratamento  de  feridas  no domicílio.  Controle  da  dor  no  domicílio. 
Intervenções Médica na internação domiciliar e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe 
multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. 
Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes 
afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite, ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho 
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, 
leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco 
pneumonia e DPOC. 
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CARGO 414: MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA

Conhecimentos Específicos: Anatomia clínica e cirúrgica do aparelho reprodutor feminino; Fisiologia do ciclo menstrual, 
disfunções menstruais, anomalias congênitas e intersexo, distúrbios do desenvolvimento puberal, climatério, vulvovagites e 
cervicites, doença inflamatória pélvica aguda e crônica; Abdômen agudo em ginecologia; Endometriose; Distopias genitais. 
6Distúrbios urogenitais; Patologias benignas e malignas da mama, da vulva, da vagina, do útero e do ovário; Interpretação de 
exames citológicos e diagnósticos da lesão precursora do câncer cérvico uterino; Noções de rastreamento, estadiamento e 
tratamento do câncer da mama; Esterilidade conjugal e planejamento familiar; Anatomia e fisiologia da gestação; Diagnóstico 
de gravidez e determinação da idade gestacional;  Assistência pré natal  na gestação normal e avaliação de alto  risco‐  
obstétrico; Diagnóstico de malformações fetais, aborto, gravidez ectópica, mola hydatiforme, corioncarcinoma e transmissões 
de  infecções  maternas  fetais;  Doenças  hipertensivas  na  gestação;  Pré eclampsia;  Diabetes  melitus  da  gestação;‐  
Cardiopatias; Doenças renais e outras condições clínicas na gestação; HIV/AIDS na gestação e prevenção da transmissão 
vertical; Mecanismo do trabalho de parto; Assistência ao parto e uso do partograma; Distócias; Indicações de cesárias e 
fórceps;  Rotura  prematura  de  membranas;  Condução;  Indicações  de  analgesia  e  anestesia  intraparto;  Indicação  de 
histerectomias puerperais; Hemorragia de terceiro trimestre; Sofrimento fetal crônico e agudo; Prevenção da prematuridade; 
Condução e tratamento clínico e cirúrgico de emergências obstétricas.

CARGO 415: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos Específicos: Condições de Saúde da Criança Brasileira; Organização da atenção à criança; Alimentação 
da criança; O recém-nascido normal e patológico; Programa de imunização; Crescimento e desenvolvimento; Desnutrição 
protéicocalórica; Anemias na infância; Diarreia aguda e crônica na criança; Cardiopatias na criança; Doenças respiratórias na 
criança; Doenças no trato genitourinário na criança; Doenças auto-imunes e colagenoses na criança; Doenças infecto-
contagiosas mais frequentes na criança; Parasitoses intestinais; Dermatoses mais frequentes na criança; Convulsões na 
criança; Principais problemas ortopédicos na criança; Diagnóstico diferencial e procedimentos frente aos sinais e sintomas 
mais frequentes na criança; Patologias cirúrgicas mais frequentes na criança; Insuficiência Cardíaca; Choque; Ressuscitação 
cardiopulmonar;  Cetoacidose  diabética;  Acidentes  na  infância:  Prevenção  e  tratamento;  Abordagem  da  criança 
politraumatizada; Síndrome de Maus-tratos;  Estatuto da criança e do adolescente,  Estratégias de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

CARGO 416: MÉDICO PSIQUIATRA

Conhecimentos Específicos: Delirium, demência, transtornos amnésticos e outros transtornos cognitivos; Transtornos por 
uso de susbstâncias psicoativas; Esquizofrenia; Outros transtornos psicóticos: esquizoafetivo, esquizofreniforme, psicótico 
breve, delirante persistente e delirante induzido; Síndromes psiquiátricas do puerpério; Transtornos do humor; Transtorno 
obsessivo compulsivo  e  transtornos  de  hábitos  e  impulsos;  Transtornos  fóbicos ansiosos:  fobia  específica,  social  e‐ ‐  
agorafobia; Outros transtornos de ansiedade: pânico e ansiedade generalizada; Transtornos alimentares; Transtornos do 
sono;  Transtornos  de  adaptação  e  transtorno  de  estresse  pós traumático;  Transtornos  somatoformes;  Transtornos‐  
dissociativos; Transtornos da identidade; Transtornos da personalidade; Transtornos factícios, simulação, não adesão ao 
tratamento; Retardo mental; Transtornos do desenvolvimento psicológico; Transtornos comportamentais e emocionais que 
aparecem habitualmente durante a infância ou adolescência; Transtornos psiquiátricos relacionados ao envelhecimento; 
Interconsulta psiquiátrica; Emergências psiquiátricas; Psicoterapia; Psicofarmacoterapia; Eletroconvulsoterapia; Reabilitação 
em psiquiatria; Psiquiatria forense; Epidemiologia dos transtornos psiquiátricos; Classificação em psiquiatria.

CARGO 417: NUTRICIONISTA

Conhecimentos Específicos: Princípios Nutricionais; Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes.  Nutrição 
no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças;  
Patologia da Nutrição; Bases da Dietoterapia; Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria; Necessidades Nutricionais 
-Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional Enteral 
-Idosos, Adulto e Pediatria;  Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral);  Administração e 
Nutrição na Produção de Refeições Coletivas; Técnica Dietética; Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção 
de  Alimentos;  Técnica  Dietética;  Microbiologia  dos  Alimentos;  Toxicologia  de  Alimentos;  Contaminações de  Alimentos; 
Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos; Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 
da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para 
Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos"); Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 
Lei Orgânica Municipal:  Título IV Capítulos III.   Lei n°  407/98 - Estatuto do Servidor: Título I: Capítulo I e II; Título II: Seção I 
e II: subseção I, II – Seção III e IV; Títulos IV e V.   Lei n°  874/08  – Plano de Carreira, Cargos e Vencimentos: Capítulos I, II, 
III, IV, V e VI e alterações posteriores.

CARGO 418: TECNÓLOGO EM ALIMENTOS
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Conhecimentos Específicos: Introdução aos Fundamentos da Ciência e Tecnologia de Alimentos: Importância da ciência e 
tecnologia de alimentos; Constituintes dos alimentos e suas funções (água, macro e micro nutrientes); Enzimas: classificação 
e importância industrial; Operações utilizadas na tecnologia de alimentos: Higiene e sanitização; Processos de separação; 
Preparo da matéria-prima para o processamento; Alterações nos alimentos: Química, físicas e biológicas; Origens, tipos, 
obtenção, armazenamento e alterações; Métodos de Conservação: Calor, Frio, açúcar, sal, defumação e aditivos químicos; 
Embalagens para alimentos: Definição; Tipos e aplicações em alimentos;  Controle de Qualidade: Noções das ferramentas de 
controle de qualidade. 
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