
PREFEITURAPREFEITURA MUNICIPAL DE  MUNICIPAL DE MERCEDESMERCEDES
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 0 0 20 2 / 2 0 1 4/ 2 0 1 4
  A B E R T U R A  A B E R T U R A  

O Presidente da Comissão Especial de Concurso Público do Município de Mercedes, no uso de suas atribuições legais,
mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal  e demais disposições
atinentes  à  matéria,  TORNA PÚBLICA a  realização  de  CONCURSO  PÚBLICO,  sob  o regime  estatutário,  para
provimento de vagas e cadastro de reserva, 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 UNESPAR, Campus
Paranavaí, 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 e cadastro de reserva, sob regime estatutário, no quadro de funcionários
da Prefeitura Municipal de Mercedes, 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 da Prefeitura Municipal de Mercedes.

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
prática,  de caráter eliminatório  e classificatório,  para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, de acordo com as
Tabelas do item 8 deste Edital.

1.4 A nomeação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a
conveniência da Prefeitura Municipal de Mercedes, dentro do prazo de validade do concurso.

1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo 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.

2. DOS CARGOS

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

TABELA 2.1
NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

Código
do

Cargo
Cargo

Carga Horária
Semanal

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas PcD
Remuneração Inicial

Bruta
Taxa de Inscrição

101 Gari 40 h 1 - R$ 921,45 R$ 40,00

102
Operador de

Abastecimento
40 h 1 - R$ 1.030,34 R$ 40,00

103 Operador de Máquinas 40 h 2 - R$ 1.322,29 R$ 40,00

NÍVEL TÉCNICO(1)

301 Técnico em Enfermagem 40 h 1 - R$ 1.783,32 R$ 60,00

NÍVEL SUPERIOR(1)

401 Cirurgião Dentista 40 h 1 - R$ 5.400,00 R$ 100,00

402 Farmacêutico 40 h 1 - R$ 2.070,80 R$ 100,00

403
Médico Clínico Geral

Ambulatorial
30 h 2 - R$ 9.000,00 R$ 100,00

404
Médico Clínico Geral

Plantonista
36 h 3 - R$ 9.500,00 R$ 100,00

405
Médico Ginecologista e

Obstetra
12 h 1 - R$ 6.000,00 R$ 100,00

406 Médico Pediatra 20 h 1 - R$ 7.000,00 R$ 100,00

407 Médico Veterinário 30 h 1 - R$ 3.242,48 R$ 100,00
(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital.
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3. REQUISITOS  PARA  POSSE  NO  CARGO  
PÚBLICO

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de
funcionários da Prefeitura Municipal de Mercedes:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b)  ter  completado 18 (dezoito)  anos,  até  a  data  da
posse;
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
d) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos
para o exercício do cargo;
e)  declarar  expressamente  o  exercício  ou  não  de
cargo,  emprego  ou  função  pública  nos  órgãos  e
entidades da Administração Pública Estadual, Federal
ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de
cargos;
f) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
g) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de
cargo público;
h) demais exigências contidas neste Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES

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

4.2 As inscrições para o Concurso Público  da Prefeitura
Municipal de Mercedes serão realizadas somente via
internet.  Não serão aceitas inscrições efetuadas de
forma diversa da estabelecida neste item.

4.3 O  período  para  a  realização  das  inscrições  será  a
partir das 08h00min do dia 02/12/2014 às 23h59min
do  dia  29/12/2014,  observado  horário  oficial  de
Brasília/DF,  através  do  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br.

4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição
declarando estar ciente das condições exigidas para
posse no  cargo  e  submetendo-se  às  normas
expressas neste Edital;
b)  imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento
da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 2.1
deste Edital.

4.5 Não  será  permitido,  em  hipótese  nenhuma,  ao
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.

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

4.6.1 no caso de duas ou mais inscrições de um mesmo
candidato,  será  considerada  a  última  inscrição
realizada com  data  e  horário  mais  recente,
independente da data em que o pagamento tenha
sido  realizado. As  demais  inscrições serão
canceladas  automaticamente,  não  havendo
ressarcimento do valor pago,  ou transferência do
valor pago para outro candidato.

4.7 É  de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  a
exatidão dos dados cadastrais informados no ato da
inscrição.

4.7.1 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  pela  Prefeitura
Municipal de Mercedes.

4.8 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,  imprimir  a
segunda  via  do  boleto  bancário  e  realizar  o
pagamento até o dia  30 de dezembro de 2014.  As
inscrições  realizadas  com  pagamento  após  esta
data não serão acatadas.

4.9 A  Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR, Campus
Paranavaí, em  nenhuma  hipótese,  processará
qualquer registro de pagamento com data posterior à
estabelecida  no  subitem  4.8 deste  edital. O  valor
referente ao pagamento da taxa de inscrição não será
devolvido,  em  hipótese  nenhuma,  a  não  ser  por
anulação plena deste concurso.

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

4.11 A Prefeitura Municipal de Mercedes e a Fundação de
Apoio  à  UNESPAR,  Campus  Paranavaí, 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.

5. DA  INSCRIÇÃO  PARA  PESSOA  COM
DEFICIÊNCIA (PCD)

5.1 Às  pessoas  com deficiência  serão  reservados  5%
(cinco porcento)  do  número total  de  vagas providas
durante a validade do presente concurso,  limitada a
reserva a 10% (dez porcento) do total  das mesmas,
desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis
com  a  deficiência.  As  disposições  referentes  às
Pessoas  com  Deficiência  deste  Edital  são
correspondentes às da Lei Municipal nº 1003/2010.

5.1.1 a compatibilidade da pessoa com 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.

5.2 A pessoa  com  deficiência  participará  do  Concurso
Público  em igualdade de condições  com os  demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas,
a 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.

5.3 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”:
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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.

5.4 Para  concorrer  como Pessoa com Deficiência,  o
candidato deverá:

5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição,
conforme  instruções do item 4 deste  Edital,  declarar
que  pretende  participar  do  Concurso  como  pessoa
com deficiência e especificar no campo indicado o tipo
de deficiência que possui;

5.4.2 enviar o laudo médico com as informações descritas
no subitem 5.4.2.1 deste Edital, conforme disposições
do subitem 6.3 deste Edital.

5.4.2.1 O  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.

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

5.5 O  candidato  com deficiência  que  não  proceder
conforme as orientações deste item será considerado
como não-portador de deficiência, perdendo o direito à
reserva  de  vaga  para  PcD  e  passando  à  ampla
concorrência.  Nestes casos o candidato não poderá

interpor recurso em favor de sua situação.
5.6 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  à  pessoas  com
deficiência  será  desconsiderada,  passando  o
candidato à ampla concorrência.

5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se
inscreverem  como  pessoa  com  deficiência  estará
disponível  no  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br a partir da data provável de
07/01/2015. O  candidato  que  tiver  a  sua  inscrição
indeferida poderá impetrar recurso na forma do item
14 deste Edital.

5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se
aprovado  no  Concurso  Público,  terá  seu  nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos
candidatos  aprovados  específica  para  pessoas  com
deficiência.

5.9 Não havendo candidatos aprovados para a  vaga
reservada  às pessoas com deficiência,  esta será
preenchida  pelos demais candidatos, com estrita
observância da ordem de classificação geral.

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

6.1 Da  Solicitação  de  Condição  Especial  para  a
Realização da Prova Objetiva

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

6.1.2 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
com deficiência).  O  candidato  com 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 6.3 deste Edital.

6.1.3 para  solicitar  condição especial  o  candidato
deverá:

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

6.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada,
conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital.

6.1.3.2.1  o 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 solicitada. 

6.2 Da Candidata Lactante
6.2.1 a candidata  que  tiver  necessidade  de  amamentar

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

Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição a  opção
Amamentando (levar acompanhante);

6.2.1.2 enviar  certidão  de  nascimento  do  lactente  (cópia
simples)  ou  laudo  médico  (original  ou  cópia
autenticada)  que ateste esta  necessidade,  conforme
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disposições do subitem 6.3 deste Edital.
6.2.2 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.

6.2.3 ao  acompanhante  não  será  permitido  o  uso  de
quaisquer  dos  objetos  e  equipamentos  descritos  no
item 13 deste Edital durante a realização do certame.

6.2.4 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.

6.3 Os  documentos  referentes  às  disposições  dos
subitens  5.4.2,  6.1.2,  6.1.3.2  e  6.2.1.2  deste  Edital
deverão  ser  encaminhados,  via  SEDEX  com  AR
(Aviso  de  Recebimento)  até  o  dia  30/12/2014 em
envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio à
UNESPAR,  Campus Paranavaí, com as informações
abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus 
Paranavaí

Caixa Postal 40

Paranavaí– PR

CEP 87.701 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Mercedes

(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a
condição especial.  A solicitação será  deferida ou
indeferida pela Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR,
Campus  Paranavaí, após  criteriosa  análise,
obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.

6.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo
definido no subitem 6.3 ou por outra via diferente da
estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da
solicitação da condição especial.

6.5.1 A Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR,  Campus
Paranavaí, não  receberá  qualquer  documento
entregue pessoalmente em sua sede.

6.6 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.

6.7 A Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR,  Campus
Paranavaí, não se responsabiliza por qualquer tipo de
extravio  que  impeça  a  chegada  da  referida
documentação ao seu destino.

6.8 O  deferimento  das  solicitações  de  condição
especial  estará  disponível  aos  candidatos  no
endereço  eletrônico www.fundacaofafipa.org.br a
partir da data provável de 07/01/2015. O candidato
que tiver  a  sua solicitação de  condição especial
indeferida  poderá  impetrar  recurso  na  forma  do
item 14 deste Edital.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado
no endereço eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br na
data provável de 07/01/2015.

7.2 No edital  de  deferimento  das  inscrições,  constará  a
listagem  dos  candidatos  às  vagas  para  ampla
concorrência,  as vagas para pessoas com deficiência
e dos candidatos solicitantes de condições especiais
para a realização das provas.

7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido
de  recurso,  sem  efeito  suspensivo,  conforme  o
disposto no item 14 deste Edital.

7.4 A  Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR, Campus
Paranavaí, 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.

8. DAS FASES DO CONCURSO

8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

TABELA 8.1
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Gari
- Operador de Abastecimento

Única Objetiva

Língua Portuguesa 15 3,40 51,00
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 10 3,40 34,00

Conhecimentos Gerais 5 3,00 15,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 100,00 ---------------
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TABELA 8.2
NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Operador de Máquinas

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 15 3,40 51,00
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 10 3,40 34,00

Conhecimentos Gerais 5 3,00 15,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30,00 --------------- 100,00 ---------------

2ª Prática De acordo com o item 11 --------------- --------------- 20,00
Eliminatório e
Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 120,00

TABELA 8.3
NÍVEL TÉCNICO

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Técnico em Enfermagem
Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,00 30,00
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 10 2,00 20,00

Conhecimentos Específicos 10 5,00 50,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 100,00 ---------------

TABELA 8.4
NÍVEL SUPERIOR

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Cirurgião Dentista
- Farmacêutico
- Médico Clínico Ambulatorial
- Médico Clínico Plantonista
-  Médico  Ginecologista  e
Obstetra
- Médico Pediatra
- Médico Veterinário

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,00 30,00
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 2,00 10,00

Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 --------------- 100,00 ---------------

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA
OBJETIVA

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

9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 25
de  janeiro  de  2015,  em  horário  e  local  a  ser
informado  através  de  edital  disponibilizado  no
endereço  eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br e  no
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com
o  local  de  prova  deverá  ser  emitido  no  endereço
eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br a  partir  de  15
de janeiro de 2015.

9.4 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.

9.5 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
www.fundacaofafipa.org.br.

9.5.1 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.

9.5.2 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.

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

9.7 Após  identificado  e  ensalado,  o  candidato  somente
poderá  ausentar-se  da sala  60 (sessenta)  minutos
após o início da prova, acompanhado de um Fiscal.
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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.

9.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não
poderá  consultar  ou  manusear  qualquer  material  de
estudo ou leitura.

9.8.1 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que
realizadas em diferentes locais.

9.9 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
9.9.1 prestar  a  prova  sem  que  esteja  portando  um

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

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

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

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

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

9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos
objetos e/ou equipamentos citados no  item 13 deste
Edital.

9.10 A  Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR,  Campus
Paranavaí, recomenda  que  o  candidato  não  leve
nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados no
item 13 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 UNESPAR, Campus Paranavaí, e conforme o
previsto  neste  Edital.  Aconselha-se  que  os
candidatos retirem as baterias dos celulares antes
do  acondicionamento  no  envelope,  garantindo
assim que nenhum som será emitido, inclusive do
despertador caso esteja ativado.

9.11 A  Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR,  Campus
Paranavaí, 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.

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

9.13 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 6.2.2 deste Edital.

9.14 A  Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR,  Campus
Paranavaí, poderá, a seu critério, coletar impressões
digitais dos candidatos bem como utilizar  detectores
de metais.

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

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

9.17 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. 

9.18 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.

9.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de
Questões, desde que permaneça na sala até o final
do  período  estabelecido  no  subitem  9.23 deste
Edital,  devendo,  obrigatoriamente,  devolver  ao
fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente
preenchida e assinada.

9.20 A prova  objetiva,  de  caráter  eliminatório  e
classificatório, será distribuída e avaliada conforme as
Tabelas do item 8 deste Edital.

9.21 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.

9.22 O candidato deverá obter  50,00 (cinquenta) pontos
ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do
concurso público.

9.23 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.

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

10.1 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. 

10.2 Quanto  ao  gabarito  preliminar  e  o  caderno  de
questões divulgados caberá a interposição de recurso,
devidamente  fundamentado,  nos  termos  do  item  14
deste Edital.

11. DA PROVA PRÁTICA

11.1 A prova prática será realizada para o cargo de NÍVEL
FUNDAMENTAL: OPERADOR  DE  MÁQUINAS,  e
somente será convocado para participar dessa fase do
certame  o candidato  que  obter  a  pontuação
estabelecida no subitem 9.22, e estar classificado até
o  limite  disposto  na  Tabela  11.1,  além  de  não  ser
eliminado  por  outros  critérios  estabelecidos  neste
Edital. 

11.1.1  todos  os  candidatos  empatados  com  o  último
colocado,  dentro  do  limite  disposto  na  Tabela
11.1, serão convocados para a prova prática.

TABELA 11.1

CARGO
CLASSIFICAÇÃO PARA AVALIAÇÃO

DA PROVA PRÁTICA

Operador de
Máquinas

20ª (Vigésima  posição)

11.2 A  prova  prática  é  de  caráter  eliminatório  e
classificatório.

11.3 O local, a data e o horário da prova serão divulgados
no  Edital  de  convocação  para  realização  da  prova
prática.

11.4 Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local  de
prova  com,  no  mínimo,  30  (trinta)  minutos  de
antecedência  munidos  de  documento  oficial  de
identificação com foto (original).

11.5 os candidatos inscritos ao cargo  de Operador de
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Máquinas, deverão apresentar também a Carteira
Nacional de Habilitação – CNH (original) conforme
requisito mínimo para o cargo, bem como 01 (uma)
cópia simples  da mesma, no dia de realização da
prova prática.  O candidato que não apresentar a
CNH, conforme o requisito  mínimo para o cargo
previsto  no  Anexo  I  deste  Edital,  não  poderá
realizar a prova prática e estará automaticamente
eliminado do certame.

11.6 Para o cargo de Operador de Máquinas, o candidato
deverá optar por uma dentre as 05 (cinco) máquinas
descritas  na  Tabela  11.2  no  momento  em  que  for
realizar a prova prática:

TABELA 11.2
PROVA PRÁTICA

CARGO – OPERADOR DE MÁQUINAS – Obrigatório possuir
Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo Categoria “C”.

DESCRIÇÃO AVALIAÇÃO

Motoniveladora
Tarefa: Executar serviços de  abaulação, terraplanagem,
escarificação e rampeamento no solo.
 
Pá Caregadeira
Tarefa:  Movimentar a máquina para frente e para trás,
esquerda  e  direita;  levantar  e  abaixar  a  concha;
executar serviços de terraplanagem e carregamento de
materiais  de  um ponto  para  outro  ou  em caçamba de
caminhão.

Retroescavadeira
Tarefa: Executar a abertura de vala, utilizando a concha
traseira;  realizar o transporte de materiais (terra, areia,
pedra, etc.) de um lugar para outro, utilizando a concha
dianteira.

Trator de Esteira
Tarefa: Executar serviços de escavação, terraplenagem e
nivelamento de solo.

Escavadeira Hidráulica
Tarefa: movimentar  a máquina para frente e para trás,
levatar e abaixar a concha, movimentar a concha; girar a
máquina em 180º; abrir uma vala de aproximadamente 2
metros de profundidade;  chafrar a vala.

Tempo de prova: 20 minutos.

20,00
 pontos

TOTAL DE PONTOS
20,00

pontos

11.7 a prova  prática  realizar-se-á,  independente  das
diversidades  físicas  ou  climáticas,  na  data
estabelecida para a realização da mesma.

11.8 Os  casos  de  alteração  psicológica  e/ou  fisiológica
temporários que impossibilitem a realização da prova
prática  não  serão  levados  em  consideração,  não
sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.

11.9 Será eliminado da prova prática e consequentemente
do concurso público o candidato que:
a)  não possuir conhecimento e habilidade necessária
para condução da máquina optada, com possibilidade
de ocasionar  danos mecânicos de grande avaria ao
equipamento;
b)  conduzir  a  máquina  de  forma  perigosa  com
possibilidade de causar acidentes, colocando em risco
vida de pessoas que estejam próximas.

11.10 Quanto  ao  resultado  da  prova  prática,  caberá
interposição de recurso, devidamente fundamentado,
nos termos do item 14 deste Edital.

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

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

12.2 Para  O  CARGO  DE  NÍVEL  FUNDAMENTAL:
OPERADOR  DE  MÁQUINAS,  a Nota  Final  dos
candidatos habilitados será a soma da nota obtida na
prova  objetiva  e  na  prova  prática,  caso  não  sejam
eliminados na prova prática.

12.3 Para  OS  DEMAIS  CARGOS  DE  NÍVEL
FUNDAMENTAL,  NÍVEL  MÉDIO  E  SUPERIOR,  a
Nota Final dos candidatos habilitados será igual a nota
obtida na prova objetiva.

12.4 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, quando houver;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais,
quando houver;
e)  obtiver  maior  pontuação  em Raciocínio  Lógico  e
Matemático;
f) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea
“a” deste subitem.

12.5 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
pessoa com deficiência, em ordem de classificação;
b)  Lista  de  Pessoas  com Deficiência,  contendo  a
classificação  exclusiva  dos  candidatos  habilitados
inscritos como pessoa com deficiência, em ordem de
classificação;

13. DA ELIMINAÇÃO

13.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato
que:

13.1.1 não estiver  presente  na sala  ou local  de  realização
das provas no horário determinado para o seu início;

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

13.1.3 for surpreendido, durante a realização das provas,
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.

13.1.4 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
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deste Edital, durante a realização da prova.
13.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio  para a

execução das provas;
13.1.6 faltar  com  o  devido  respeito  para  com  qualquer

membro da equipe de aplicação das provas, com as
autoridades presentes ou com os demais candidatos;

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

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

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

13.1.10descumprir  as  instruções  contidas  no  caderno  de
questões e na Folha de Respostas; 

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

13.1.12não permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o
caso, coleta da impressão digital durante a realização
das provas;

13.1.13for surpreendido portando qualquer tipo de arma e se
negar a entregar a arma à Coordenação; 

13.1.14recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
13.1.15recusar-se  a  entregar  o  material  das  provas  ao

término do tempo destinado para a sua realização; 
13.1.16não  atingir  a  pontuação  mínima  estabelecida  no

subitem  9.22,  ou  ser  eliminado na  prova  prática,
conforme instruções do item 11  (para o cargo em que
houver prova prática), deste Edital.

13.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer
meio,  ter  o  candidato  se  utilizado  de  processo
ilícito,  suas  provas  serão  anuladas  e ele  será
automaticamente eliminado do Concurso Público.

14. DOS RECURSOS

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

14.1.1 contra  o  indeferimento  da  inscrição  nas  condições:
pagamento  não  confirmado,  condição  especial  e
inscrição como pessoa com deficiência;

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

14.1.3 contra o resultado da prova objetiva;
14.1.4 contra o resultado da prova prática;
14.1.5 contra a nota final e classificação dos candidatos.
14.2 É de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  o

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

14.3 Os  recursos  deverão  ser  protocolados  em
requerimento  próprio  disponível  no  endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.    

14.4 Os  recursos  deverão  ser  individuais  e  devidamente
fundamentados.  Especificamente  para  o  caso  do
subitem 14.1.2, estes deverão estar  acompanhados
de citação da bibliografia.

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

14.6 Admitir-se-á  um  único  recurso  por  candidato,  para
cada evento referido no subitem 14.1 deste Edital.

14.7 Admitir-se-á um único recurso por questão para cada
candidato,  relativamente  ao  gabarito  preliminar

divulgado, não sendo aceitos recursos coletivos.
14.8 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.

14.9 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.

14.10 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.

14.11 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.

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

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

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

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

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

14.17 A Banca  Examinadora  da  Fundação  de  Apoio  à
UNESPAR, Campus  Paranavaí, 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.

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

15.1 O  resultado  final  do  Concurso  Público,  após
decididos  todos  os  recursos  interpostos,  será
homologado  pela Prefeitura  Municipal  de
Mercedes e  publicado  em  Diário  Oficial  e  no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br em
duas  listas,  em  ordem  classificatória,  com
pontuação: uma lista contendo a classificação de
todos os candidatos,  inclusive a  dos candidatos
com  deficiência,  e  outra  somente  com  a
classificação dos candidatos com deficiência.

16. DA  CONVOCAÇÃO  PARA  ENTREGA  DE
DOCUMENTOS

16.1 A  convocação  para  entrega  de  documentos  será
publicada no Diário    Oficial da  Prefeitura  de
Mercedes,  e  no  endereço  eletrônico  oficial  da
Prefeitura  Municipal  de  Mercedes
http://www.mercedes.pr.gov.br,  sendo  de  inteira
responsabilidade  do  candidato  o  acompanhamento
dos editais de nomeação que serão publicados.

16.2 Para  o  ato  de  convocação  para  entrega  de
documentos,  o  candidato  deverá,  obrigatoriamente,
apresentar os documentos a seguir relacionados:

16.2.1 fotocópia da Carteira de Identidade – RG;
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16.2.2 fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
16.2.3 fotocópia do Título de Eleitor;
16.2.4 fotocópia  do  Certificado  de  reservista  (se  do  sexo

masculino);
16.2.5 01 (uma) foto 3x4 recente e tirada de frente;
16.2.6 fotocópia do número de inscrição do PIS/PASEP;
16.2.7 fotocópia da CTPS;
16.2.8 atestado de Antecedentes Criminais;
16.2.9 laudo  médico  atestado  por  médico  do  trabalho,

declarando  que  o  candidato  possui  condições  de
exercer as atribuições do cargo ao qual se inscreveu.
O  referido  laudo  deverá  ser  custeado  pelo  próprio
candidato. 

16.2.10  os  documentos  previstos  no  item  3  e  demais
documentos  que  se  fizerem  necessários  serão
posteriormente  informados  pela  Prefeitura Municipal
de Mercedes.

16.3 Após a convocação, o candidato deverá comparecer
obrigatoriamente à  sede  da  Prefeitura  Municipal  de
Mercedes/PR  no  prazo  máximo  de  10  (dez)  dias
corridos,  devendo  os  mesmos  atenderem
cumulativamente os demais requisitos constantes do
Edital do Concurso. A não apresentação de qualquer
documento até o ato de posse, implicará na perda dos
direitos dela decorrentes. O não atendimento do Edital
de convocação ou o atendimento parcial/deficitário do
mesmo  implicará  perda  do  direito  a  nomeação  e
exclusão do certame

16.3.1 o não comparecimento no prazo em qualquer das
fases  agendadas implicará  em  eliminação  do
concurso,  passando a  ser  chamado o  candidato
subsequente, na ordem de classificação.

16.4 É facultado ao candidato, durante o prazo previsto no
Edital  de  Convocação,  requerer o  deslocamento  de
sua  classificação  para  o  final  da  respectiva  lista.  A
nova colocação obedecerá rigorosamente a ordem de
protocolo da solicitação. Este requerimento deverá ser
solicitado junto à Prefeitura Municipal de Mercedes.

17. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE

17.1 A  nomeação para  posse  será publicada no Diário
Oficial da  Prefeitura  de  Mercedes,  e  no  endereço
eletrônico oficial  da Prefeitura Municipal de Mercedes
http://www.mercedes.pr.gov.br  /  ,  sendo  de  inteira
responsabilidade  do  candidato  o  acompanhamento
dos editais de nomeação que serão publicados.

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

17.3 O  candidato  nomeado será  submetido  ao  exame
médico admissional,  e  caso seja considerado inapto
para exercer o cargo, não será empossado, perdendo
automaticamente a vaga.

17.4 O candidato, após a  nomeação, deverá  tomar posse,
no  prazo  máximo  de  15  (quinze) dias  corridos,
contados  da  data  da  publicação  do  Edital  de
Nomeação,  munido  de  documento  de  identidade
original.

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  Municipal  de  Mercedes no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.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  UNESPAR,  Campus
Paranavaí, não  se  responsabiliza  por  quaisquer
cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso
Público.

18.4 Não  haverá  segunda  chamada  para  quaisquer  das
fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência
do candidato, nem serão aplicadas provas em locais
ou horários diversos dos estipulados no documento de
confirmação  de  inscrição,  neste  Edital  e  em outros
Editais referentes às fases deste Concurso Público.

18.5 O não comparecimento do candidato a qualquer das
fases acarretará na sua eliminação do concurso.

18.6 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 Municipal de Mercedes,
Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, Mercedes/PR,
CEP:  85998-000,   ou  enviar  a  documentação  via
SEDEX  com  AR,  para  o  mesmo  endereço,  aos
cuidados  da  Comissão  Organizadora  do  Concurso
Público nº 002/2014.

18.7 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão
Especial do Concurso Público ouvido a Fundação de
Apoio à UNESPAR, Campus Paranavaí. 

18.8 Será  admitida  impugnação  do  presente  Edital  no
prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de
sua publicação.

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

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

Mercedes/PR, 02 de dezembro de 2014.

Nelson Martins
Presidente da Comissão Especial de Concurso Público
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PREFEITURAPREFEITURA MUNICIPAL DE  MUNICIPAL DE MERCEDESMERCEDES
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ
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  D O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O  C A R G OD O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O  C A R G O   

CARGO 101: GARI

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto.

Atribuições:  Varrição de vias e logradouros públicos, incluindo imóveis de propriedade do Município; mover lixo e
detritos das ruas e próprios municipais; proceder à limpeza de bocas-de-lobo e sarjetas; desempenhar outras atividades
correlatas.

CARGO 102: OPERADOR DE ABASTECIMENTO

Requisitos: Ensino Fundamental Completo.

Atribuições: Ampliação da rede; Manutenção da rede (consertos em geral);  leitura dos hidrômetros e entrega das
faturas; instalação de rede; limpeza de todo o sistema; manutenção de equipamentos elétricos,  juntamente com o
eletricista;  ligações de água; suspensão do fornecimento de água; religação de água; manutenção do conjunto de
bombas; mudança e ligação; zelar pela conservação e guarda dos materiais, ferramentas e equipamentos que utiliza;
verificar, controlar e efetuar reparo em obras, substituindo e/ou reparando peças ou adotando providências necessárias;
desempenhar outras atividades correlatas determinadas pela chefia.

CARGO 103: OPERADOR DE MÁQUINAS

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e Carteira Nacional de Habilitação com no Mínimo Categoria C.

Atribuições: Direção  de  máquinas  em  geral,  como  motoniveladora,  retroescavadeira,  pá  carregadeira,  rolos
compressores e tratores de esteira ou pneus; limpeza, manutenção e conservação dos maquinários; inspecionar e
trocar filtros, velas, óleo e abastecer a máquina, quando necessário; manter a limpeza do local de trabalho; conduzir a
máquina até a garagem da prefeitura após o final de cada obra, comunicar ao superior imediato qualquer anomalia
verificada no funcionamento das máquinas, desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO 301: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso Específico para a Área e Registro no COREN.

Atribuições: Prestar  assistência  de  enfermagem  segura,  humanizada  e  individualizada  aos  pacientes,  prestar
assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externos nas unidades de saúde, conforme
planejamento  de  trabalho  estabelecido  pelo  enfermeiro;  participar  das  atividades  nos  programas  específicos
desenvolvidos na rede básica de saúde do Município;  participar  das atividades de orientação dos profissionais da
equipe de enfermagem quanto às normas e rotinas; participar da organização do arquivo central das unidades de
saúde, bem como dos arquivos dos programas específicos; colaborar na elaboração das escalas de serviços; 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 nas unidades; participar de reuniões, treinamentos e
reciclagem;  proceder o  registro  de dados estatísticos  e  do procedimento realizados;  participar  das  atividades nos
programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do Município, de acordo com a normatização do serviço;
preparar  pacientes  para  consultas,  exames  e  tratamentos;  observar,  reconhecer  e  descrever  sinais  e  sintomas;
ministrar medicamentos por via oral e parenteral; realizar controle hídrico, fazer curativos, nebulização, executar tarefas
referentes  a  conservação  e  aplicação  de  vacinas;  colher  material  para  exames  laboratoriais;  realizar  exames  de
eletrodiagnósticos  e  registrar  os  eletrocardiogramas  efetuados,  segundo  instruções  médicas  ou  de  enfermagem;
executar atividades de desinfecção e esterilização; efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar,
conforme as normas da Instituição,  o material  necessário à prestação da assistência à saúde do cliente;  controlar
materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; manter equipamentos e a unidade de trabalho
organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; executar atividades de
limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; orientar
pacientes no pós consulta;  auxiliar  o superior  na prevenção e controle  das doenças transmissíveis  em geral,  em
programas  de  vigilância  epidemiológica  e  no  controle  sistemático  da  infecção  hospitalar;  desempenhar  outras
atividades correlatas.
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CARGO 401: CIRURGIÃO DENTISTA

Requisitos: Ensino Superior Completo na Área e registro no respectivo Conselho de Classe.

Atribuições: Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população adstrita; realizar
os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde – NOB-SUS 96 e na
Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NOAS 2001; realizar o tratamento integral, no âmbito da atenção
básica para a população adstrita; encaminhar e orientar os usuários que apresentarem problemas mais complexos a
outros  níveis  de  assistência,  assegurando seu  acompanhamento;  realizar  atendimento  de primeiros  cuidados nas
urgências; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade
dos diagnósticos efetuados; emitir  laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; executar as
ações de assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos
específicos de acordo com planejamento local; coordenar coletivas voltadas para a promoção e prevenção em saúde
bucal; programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; capacitar as equipes de saúde da
família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; cuidar da manutenção e conservação dos
equipamentos odontológicos; acompanhar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos da equipe de saúde da família no
tocante à saúde bucal; supervisionar o Programa desenvolvido pelo THD e o ACD; registrar a ficha D – Saúde Bucal,
do Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no Sistema de Informática da Secretaria Municipal de Saúde –
todos  os  procedimentos  realizados;  efetuar  perícias,  auditorias  e  sindicâncias  odontológicas;  alimentar  e  utilizar
sistemas de informática e elaborar relatórios; desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO 402: FARMACÊUTICO

Requisitos: Ensino Superior Completo na Área e registro no respectivo Conselho de Classe.

Atribuições:  Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados;
atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em equipe
multiprofissional assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde
da  população,  em  seus  aspectos  individuais  e  coletivos;  desenvolver  atividades  de  planejamento,  pesquisa,
manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e
produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de
medicamentos);  prestar  assistência  farmacêutica  na  dispensação  e  distribuição  de  medicamentos  e  correlatos
envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias
técnico-legais relacionadas com atividades, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica;
atuar na seleção (padronização), compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e
correlatos  (especialmente  nas  Unidades  de  Saúde);  atuar  no  controle  de  qualidade,  inocuidade  e  eficácia  dos
medicamentos; desenvolver atividades de formação e educação; facilitar o acesso e participação do paciente e seus
familiares no processo de tratamento, incentivando o auto-cuidado e as práticas de educação em saúde; participar do
planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e voluntários; atuar
na comunidade através de ações intersetoriais; desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO 403: MÉDICO CLÍNICO GERAL AMBULATORIAL

Requisitos: Ensino Superior Completo na Área e registro no respectivo Conselho de Classe.

Atribuições:  Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão e,
ainda:  prestar  atendimento  médico  ambulatorial,  examinando  pacientes,  solicitando  e  interpretando  exames
complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico,
prescrever medicamentos de forma legível, na especialidade da Clínica Médica, e realizar outras formas de tratamento
para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos
medicamentos  pelo  princípio  ativo;  elaborar  programas  epidemiológicos,  educativos  e  de  atendimento  médico
preventivo,  voltados para  a  comunidade em geral;  manter  registro  legível  dos  pacientes  examinados,  anotando a
conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença, preferencialmente através do sistema; prestar
atendimento de urgência em Clínica Médica e a realização de pequenos procedimentos; prestar serviços de âmbito de
saúde  pública,  executando  atividades  clínicas,  epidemiológicas  e  laboratoriais,  visando  a  promoção,  prevenção  e
recuperação da saúde da coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos
em unidades  de  saúde;  garantir  a  qualidade  do  registro  das  atividades  nos  sistemas  de  informação  (nacionais,
estaduais e municipais); grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; efetuar outras tarefas correlatas,
mediante  determinação  superior;  realizar  consultas  clínicas  e  procedimento  nas  USF  e,  quando  necessário,  no
domicílio;  realizar  o  pronto  atendimento médico nas urgências e emergências;  encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do  tratamento na USF; indicar internações hospitalares
quando da necessidade; valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e
de confiança; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de
educação sanitária; acompanhar pacientes no transporte da unidade de saúde para uma unidade hospitalar em caso de
necessidade da transferência do mesmo; fornecer o atestado médico conforme a necessidade de cada caso; emitir
atestados e laudos para admissão ou nomeação de servidores,  concessão de licenças,  abono de faltas e outros;
colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atribuições afins.
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CARGO 404: MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA

Requisitos: Ensino Superior Completo na Área e registro no respectivo Conselho de Classe.

Atribuições: Atividades a serem desempenhadas em regime de plantão diurno (sábados, domingos, feriados e pontos
facultativos) e noturno, segundo escala organizada pela Secretaria de Saúde: Compreende as atribuições definidas
através  dos  atos  legislativos  que  regulamentam  a  profissão  e,  ainda:  prestar  atendimento  médico  ambulatorial,
examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os
no  tratamento;  efetuar  exames  médicos,  emitir  diagnóstico,  prescrever  medicamentos  de  forma  legível,  na
especialidade da Clínica Médica, e realizar outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando
recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio ativo; elaborar
programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral;
manter  registro  legível  dos  pacientes  examinados,  anotando  a  conclusão  diagnosticada,  tratamento  prescrito  e
evolução da doença, preferencialmente através do sistema; prestar atendimento de urgência em Clínica Médica e a
realização de pequenos procedimentos; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínicas,
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; atuar em
equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; garantir a qualidade do
registro  das  atividades  nos  sistemas  de  informação  (nacionais,  estaduais  e  municipais);  grau  máximo  de
responsabilidade imprescindíveis à função; efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação superior; realizar
consultas clínicas e procedimento nas USF e, quando necessário, no domicílio; realizar o pronto atendimento médico
nas urgências e  emergências;  encaminhar aos serviços  de maior  complexidade,  quando necessário,  garantindo a
continuidade do  tratamento na USF;  indicar  internações hospitalares quando da necessidade;  valorizar  a relação
médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança; oportunizar os contatos com
indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; acompanhar pacientes
no transporte da unidade de saúde para uma unidade hospitalar em caso de necessidade da transferência do mesmo;
fornecer  o  atestado  médico  conforme a  necessidade de  cada  caso;  emitir  atestados e laudos para  admissão  ou
nomeação de servidores, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e organização do local
de trabalho; executar outras atribuições afins.

CARGO 405: MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

Requisitos: Ensino Superior Completo na Área e Especialização em Ginecologia e Obstetrícia e registro no respectivo
Conselho de Classe.

Atribuições:  Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão e,
ainda:  realizar  atendimento  na área de ginecologia  e  obstetrícia;  desempenhar  funções da medicina  preventiva e
curativa;  realizar  atendimentos,  exames  ginecológicos  incluindo  exame  de  mama  e  especular,  diagnosticando
anomalias  e  infecções existentes,  exames de  ultrassonografia,  realizar  a  coleta  de  material  preventivo  do câncer
(Citologia oncótica), realizar o acompanhamento de pré-natal seguindo orientações do Ministério da Saúde assim como
normas e rotinas da própria unidade, realizar diagnóstico precoce da gestação de alto risco, acompanhar a gestante do
início ao fim da gestação, valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico
e de confiança; realizar consulta do pós-parto indicando método contraceptivo; executar qualquer outra atividade que,
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e à área; acompanhar pacientes no
transporte da unidade de saúde para uma unidade hospitalar em caso de necessidade da transferência do mesmo;
fornecer  o  atestado  médico  conforme a  necessidade de  cada  caso;  emitir  atestados e laudos para  admissão  ou
nomeação de servidores, concessão de licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e organização do local
de trabalho; executar outras atribuições afins.

CARGO 406: MÉDICO PEDIATRA

Requisitos: Ensino Superior Completo  na  Área, Especialização em Pediatria e  Registro no  Respectivo Conselho de
Classe.

Atribuições:  Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade, solicitando e
interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando
a consulta em documentos próprios; participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na
área, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade
infantil,  para  o  estabelecimento  de  prioridades  nas  atividades;  coordenar  as  atividades  médico  pediátricas,
acompanhando  e  avaliando  as  ações  desenvolvidas,  participando  do  estudo  de  casos,  estabelecendo  planos  de
trabalho; participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas visando a sistematização e melhoria
da qualidade das ações de saúde prestadas; acompanhar pacientes no transporte da unidade de saúde para uma
unidade hospitalar  em caso de necessidade da transferência  do mesmo;  fornecer  o  atestado médico conforme a
necessidade de cada caso; emitir  atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados, concessão de
licenças, abono de faltas e outros; colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atribuições
afins;  prestar  atendimento  clínico para  as crianças  de creches e  escolas,  periodicamente,  coletando dados sobre
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epidemiologia e programa vacinal, como também, capacitações e orientações coletivas para educadores nas escolas
municipais; alimentar e utilizar sistemas de informática e elaborar relatórios; desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO 407: MÉDICO VETERINÁRIO

Requisitos: Ensino Superior Completo na Área e Registro no Respectivo Conselho de Classe.

Atribuições:  Execução das atividades inerentes à prestação de serviços na área de atuação profissional do médico
veterinário;  planejamento,  direção, coordenação, execução e controle da assistência técnico sanitária aos animais;
prestação de assistência técnica a pecuaristas visando o melhoramento e a seleção das espécies, inclusive por meio
de  inseminação  artificial;  supervisão/fiscalização/inspeção  sanitária  nos  locais  de  produção,  armazenamento  e
comercialização dos produtos de origem animal; assessoramento em exposições pecuárias e eventos que envolvam
animais; estudo e aplicação de medidas em saúde pública no tocante às doenças de animais transmissíveis ao homem;
elaborar e executar programas de controle e erradicação de doenças; coletar material para diagnóstico de doenças;
executar atividades de vigilância epidemiológica; realizar  sacrifício de animais; notificar a ocorrência de zoonoses e
doenças  de  interesse  à  saúde  animal  às  autoridades  competentes;  controlar  trânsito  de  animais  em  eventos
agropecuários e propriedades; assessoramento e responsabilidade técnica em unidades organizacionais em que se
executem atividades da área de atuação profissional da medicina veterinária, especialmente na vigilância sanitária;
realização de vistoria, perícia, avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados
do âmbito das atribuições profissionais de medicina veterinária; exercer tarefas administrativas (emissão e análise de
alvarás);  execução de  demais  atividades  que,  por  sua  natureza,  estejam inseridas  no  âmbito  das  atribuições  do
profissional médico veterinário,  especialmente aquelas previstas na legislação federal  e na legislação do Conselho
Federal e Regional de Medicina Veterinária.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDESPREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES
ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I I  D O  A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C OE D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N N ºº  0 0 2 / 2 0 1 4 0 0 2 / 2 0 1 4
  D O S  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  D OC O N T E Ú D O S  P R O G R A M Á T I C O S  D O  C A R G O C A R G O

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos de textos; antônimos e sinônimos; Ortografia: emprego de letras

e uso de iniciais maiúsculas; classes de palavras variáveis e invariáveis e suas funções no texto; Flexão de gênero, número e grau

dos substantivos e adjetivos; Divisão silábica: identificação do número de sílabas; processos de formação de palavras: derivação,

composição e outros processos; concordâncias verbal e nominal.

Raciocínio  Lógico  e  Matemático:  Números  Naturais;  Operações  Fundamentais;  Números  Fracionários;  Números  Decimais;

Multiplicação e divisão com 2 e 3 números no divisor. Resolução de situações problema. Raciocínio lógico-matemático: proposições,

conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

Conhecimentos Gerais:  Aspectos em geral do Município de Mercedes e do Estado do Paraná. Temáticas  atuais, relevantes e

amplamente  divulgadas  referentes  à  História  e  Geografia  do  Brasil,  do  Paraná e de  Mercedes.  Fatos da  atualidade:  locais  e

nacionais. Cultura folclore e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro.

NÍVEL TÉCNICO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3.

Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7.

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Colocação pronominal.

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 Específicos: S U S. Estratégia do PSF. Atribuição do Técnico de Enfermagem. Práticas de trabalho da equipe do

PSF. Legislação e Portarias. Prevenção e Promoção a Saúde. Educação para o auto cuidado. Biossegurança nas Ações de Saúde.

Conceitos e princípios de assepsia, anti-sepsia, desinfecção, descontaminação e esterilização. Métodos de esterilização utilizados

em estabelecimento de saúde. Norma e rotinas de trabalho. Funcionamento e utilização dos equipamentos e materiais. Preparação,

acompanhamento e participação de exames diagnósticos. Saúde da Criança: Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil.

Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias. SISVAN. RN de risco e de crianças de baixo

peso. Condutas de enfermagem em pediatria. Aleitamento materno. Transtornos comuns da infância. Assistência de enfermagem à

criança com diarreia aguda e desidratação. Transtornos mais comuns na infância. Saúde da Mulher: Sistematização da assistência

de enfermagem no pré–natal. Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério. Sexualidade da mulher e auto cuidado. Saúde

da Mulher no curso da vida. Temas relacionados à saúde do Adulto e do Idoso: Educação para o auto–cuidado. Cuidados de

Enfermagem no atendimento das necessidades básicas do cliente /paciente. Ações que visam à prevenção, tratamento e controle de

doenças infecto contagiosas e/ou crônicas. Necessidades nutricionais nos diferentes períodos da vida. Tratamento de feridas. O
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processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos. Temas relacionados à Vigilância epidemiológica: A

prevenção e o controle das doenças transmissíveis no PSF. Atuação da equipe na Vigilância epidemiológica. Perfil epidemiológico

da  comunidade.  Aspectos  gerais  das  imunizações.  Técnicas  de  aplicação  e  armazenamento  de  imunobiológicos.  Temas

relacionados  à Saúde Mental:  Saúde Mental  no PSF.  Reconhecer  as categorias de transtornos  mentais  e  de comportamento.

História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais

Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família; Sistema de Informação em Saúde.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: 1. 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). 2. Tipologia e gêneros textuais. 3.

Figuras de linguagem. 4. Emprego dos pronomes demonstrativos. 5. Relações semânticas estabelecidas entre orações, períodos ou

parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). 6. Relações de sinonímia e de antonímia. 7.

Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por

coordenação e por subordinação). 8. Funções do que e do se. 9. Emprego do acento grave. 10. Emprego dos sinais de pontuação e suas

funções no texto. 11. Ortografia. 12. Concordâncias verbal e nominal. 13. Regências verbal e nominal. 14. Emprego de tempos e modos

verbais. 15. Formação de tempos compostos dos verbos. 16. Colocação pronominal.

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 ESPECÍFICOS

CARGO 401: CIRURGIÃO DENTISTA

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:  anticoagulantes,  analgésicos,  anti-inflamatórios,

antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contra-indicações dos anestésicos locais em

Odontologia, técnicas de anestesia, doses.

CARGO 402: FARMACÊUTICO

Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica: Ciclo da

Assistência  Farmacêutica  (produção,  seleção,  programação,  aquisição,  armazenamento,  distribuição,  prescrição,  dispensação  de

medicamentos).  Assistência  Farmacêutica  na  atenção  básica.  Assistência  Farmacêutica  no  SUS  (Medicamentos  disponibilizados,

Programas aos quais se destinam - Saúde Mental,  Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos,  Aids). Relação Nacional de
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Medicamentos Essenciais - RENAME. Conhecimentos sobre epidemiologia e vigilância epidemiológica. Normas e Diretrizes do Programa

Saúde  da  Família.  Cálculos  farmacêuticos.  Conhecimento  de  farmacotécnica  e  farmacodinâmica  acerca  dos  medicamentos

disponibilizados pelo SUS na rede básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e Farmacovigilância.

Centros de Informação de Medicamentos: finalidade e importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, comprimidos, sistemas de liberação

prolongada de fármacos, sistemas transdérmicos, formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e oral, pomadas, cremes, géis e pastas.

Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Lei 8080/90; Lei 8142/90, Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Resolução RDC nº

306 de 07 de dezembro de 2004. Resolução nº 357/01 do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Noções básicas de Licitação Pública (Lei

nº 8.666/1993) e suas atualizações. Ética profissional.

CARGO 403: MÉDICO CLÍNICO GERAL AMBULATORIAL

Conhecimentos Específicos:  Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. 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 a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança.

Atenção a 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 PSF. 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, quimioterapicos 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.

CARGO 404: MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA

Conhecimentos Específicos:  Ética e legislação profissional. A educação em saúde na prática do PSF. 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 a Saúde da Mulher. Atenção a Saúde da Criança.

Atenção a 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 PSF. 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, quimioterapicos 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
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sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho

respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 405: MÉDICO GINECOLOGISTA E 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 406: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos Específicos: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e desenvolvimento:

desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e

lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas,

Choque,  Crise  Hipertensa,  Insuficiência  cardíaca,  Reanimação  cardiorrespitória.  Distúrbios  respiratórios:  Afecções  de  vias  aéreas

superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais.

Distúrbios  metabólicos  e  endócrinos:  Acidose  e  alcalose  metabólicas,  Desidratação  aguda,  Diabetes  mellitus,  Hipotireoidismo  e

hipertireoidismo,  Insuficiência  supra-renal.  Distúrbios  neurológicos:  Coma,  Distúrbios  motores  de  instalação  aguda,  Estado  de  mal

convulsivo.  Distúrbios do aparelho urinário e renal:  Glomerulopatias,  Infecções do trato urinário,  Insuficiência renal aguda e crônica,

Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva,

Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática.

Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção

hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes:

Acidentes  por  submersão.  Intoxicações  exógenas  agudas.  Violência  Doméstica.  Primeiros  Socorros  no  Paciente  Politraumatizado.

Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Código de Ética Médica – Resolução CFM nº 1.931/2009.

CARGO 407: MÉDICO VETERINÁRIO

Conhecimentos Específicos:  Microbiologia,  Patologia,  Parasitologia,  Clínica  médica  e  cirúrgica,  tecnologia  e  inspeção  de

produtos de origem animal, controle de qualidade, epidemiologia, zoonoses. Técnicas cirúrgicas aplicadas a animais de companhia e

produção, e métodos e fármacos utilizados para sedação e tranquilização para manipulação de animais de companhia, silvestres e

de produção. Deontologia e ética profissional. Legislação e normas de interesse da profissão. 
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