
 
EDITAL Nº 01/2014 DE CONCURSO PÚBLICO 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMAS, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições 

legais, considerando o disposto no art. 37, inciso II, da Constituição Federal e Leis Municipais 
1664/2006, 1666/2006 2.105/2012, 2110/2010, 2206/13 e 2.222/2014,torna público o 

presente Edital que estabelece as instruções para realização de CONCURSO PÚBLICO de 

provas e títulos para provimento dos cargos de,Agente comunitário de saúde – equipe saúde da 

família central, santuário, santa cruz e divino, Agente comunitário de saúde – equipe saúde da 

família da hipica, Agente comunitário de saúde – equipe saúde da família do lagoão, Agente 

comunitário de saúde – equipe saúde da família eldorado, vila operária i e ii e vila rural, Agente 
comunitário de saúde – equipe saúde da família klubege, caldeiras e são luiz, Agente 

comunitário de saúde – equipe saúde da família lagoão / hípica, Agente comunitário de saúde – 

equipe saúde da família rocio, aeroporto e fortunato, Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família serrinha, são francisco, tia joana e assentamentos, Agente de Saúde, Agente 

de Trânsito, Assistente ao Educando, Assistente Social, Atendente de creche, Atendente de 

dentista, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Arquivo, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de 
Merenda e Cozinha, Auxiliar de Serviços Gerais– Fem, Auxiliar de Serviços Gerais– Masc, 

Auxiliar de Transporte Escolar, Bioquímico, Carpinteiro, Chapeador /Pintor, Contador, 

Desenhista, Eletricista de Veículos, Eletricista/Encanador, Engenheiro ambiental, Engenheiro 

Civil, Mecânico, Médico auditor, Médico Cardiologista, Médico Cardiologista Pediátrico, Médico 

Clínico Geral I, Médico Clínico Geral II, Médico de cabeça e pescoço, Médico Endocrinologista, 
Médico Endocrinologista Pediátrico, Médico ESF, Médico Ginecologista/Obstetra, Médico 

Infectologista, Médico legista, Médico Neurologista, Médico Oftalmologista, Médico 

Ortopedista/Traumatologista, Médico Otorrinolaringologista, Médico Pediatra I, Médico 

Pediatra II, Médico Plantonista, Médico Pneumologista, Médico psiquiatra, Médico Urologista, 

Médico Vascular, Merendeira, Operador de Máquinas, Pedagogo, Pedagogo II, Pedreiro, 

Professor, Professor de Artes, Professor de Educação Física, Professor de Inglês, Professor 
instrutor libras, Secretário Executivo, Técnico Administrativo, Técnico em Agropecuária, 

Técnico em Enfermagem, Técnico em informática, Técnico em radiologia, Técnico em 

Topografia e Vigia/Guardião/Zelador. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O concurso público será executado pelo FADCT - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico do Vale do Piquiri, obedecidas as normas deste edital, acompanhados 

por meio de uma Comissão especialmente designada para esse fim. 

 

1.2 O concurso público de que trata este edital compreenderá as seguintes fases: 
 

a) exame de habilidades e conhecimentos, mediante aplicação de provas objetivas e provas 

práticas de caráter eliminatório e classificatório; 

 

b) avaliação de títulos, de caráter classificatório. 
 

1.3 As provas objetivas e a avaliação de títulos serão realizadas na cidade de Palmas-Pr e em 

local e horário a ser divulgado mediante edital específico a ser publicado no momento 

oportuno. 

 

1.3.1 Em face da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização 
das provas, estas poderão ser realizadas em outras cidades mais próximas. 

 

1.4 Todos os atos pertinentes ao presente Concurso Público serão publicados no endereço 

eletrônico www.fadct.org.br, nos sites www.pmp.pr.gov.br e afixados no Paço Municipal 

localizado na Av. Clevelândia 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná. 
 

1.5É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação dos atos pertinentes 

ao Concurso Público de que trata este Edital. 

 

http://www.fadct.org.br/
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1.6 A inscrição implicará o conhecimento das presentes instruções por parte do candidato e o 
compromisso tácito de aceitação das condições do Concurso Público, tais como aqui se acham 

estabelecidas. 

 

1.7Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo 

de até (05) cinco dias úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolada junto à 
Prefeitura do Município de Palmas, no setor de Protocolo, no Departamento de Administração, 

Centro Palmas, Estado do Paraná, aos cuidados da Comissão Especial de Seleção de Pessoal. 

 

1.8 A carga horária poderá ser desempenhada em regime de escala, incluindo o período 

noturno, sábados, domingos e feriados. 

 

2. DOS CARGOS, REQUISITOS, NÚMERO DE VAGAS, CARGA HORÁRIA SEMANAL, 

TAXA DE INSCRIÇÃO E SALÁRIO BASE 

 

Cargo Vaga Escolaridade Salário - 

R$ 

Taxa de 

Inscr - R$ 

Assistente Social 02 Superior Completo em Serviço 

Social e Registro no Órgão da 
Classe 

3.211,05 150,00 

Bioquímico 01 Superior Completo em Farmácia 

Bioquímica e Registro no Órgão da 

Classe 

3.211,05 150,00 

Engenheiro ambiental 01 Superior Completo em Engenharia 

Ambiental e Registro no Órgão da 

Classe 

3.211,05 150,00 

Engenheiro Civil 01 Superior Completo em Engenharia 

Civil e Registro no Órgão da Classe  

3.211,05 150,00 

Médico auditor  01 Superior Completo em Medicina e 

Registro no Órgão da Classe 

6.177,39 150,00 

Médico Cardiologista 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em cardiologia e 

Registro no Órgão da Classe 

8.124,00 150,00 

Médico Cardiologista 

Pediátrico 

01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em cardiologia 

pediátrica e Registro no Órgão da 
Classe 

8.124,00 150,00 

Médico Clínico Geral I 01 Superior Completo em Medicina e 

Registro no Órgão da Classe 

8.124,00 150,00 

Médico Clínico Geral II 01 Superior Completo em Medicina e 

Registro no Órgão da Classe 

14.623,20 150,00 

Médico de cabeça e 

pescoço 

01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em cabeça e pescoço 

e Registro no Órgão da Classe 

8.824,84 150,00 

Médico Endocrinologista 01 Superior Completo em Medicina, 
especialização em endocrinologia e 

Registro no Órgão da Classe 

8.124,00 150,00 

Médico Endocrinologista 

Pediátrico 

01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em endocrinologia 

pediátrica e Registro no Órgão da 

Classe 

8.124,00 150,00 

Médico ESF 02 Superior Completo em Medicina e 
Registro no Órgão da Classe 

14.623,20 150,00 

Médico Ginecologista/ 

Obstetra 

01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em ginecologia e 

obstetrícia e Registro no Órgão da 

Classe 

8.124,00 150,00 

Médico Infectologista 01 

 

Superior Completo em Medicina, 

especialização em infectologia e 

Registro no Órgão da Classe 

6.177,39 150,00 
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Médico legista 

 

01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em medicina legal e 
Registro no Órgão da Classe 

3.617,27 150,00 

Médico Neurologista 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em neurologia e 

Registro no Órgão da Classe 

8.824,84 150,00 

Médico Oftalmologista 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em oftalmologia e 

Registro no Órgão da Classe 

6.177,39 150,00 

Médico Ortopedista/ 
Traumatologista  

01 Superior Completo em Medicina, 
especialização em ortopedia e 

traumatologia e Registro no Órgão 

da Classe 

14.623,20 150,00 

Médico 

Otorrinolaringologista 

01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em 

otorrinolaringologia e Registro no 
Órgão da Classe 

6.177,39 150,00 

Médico Pediatra I 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em pediatria e 

Registro no Órgão da Classe 

8.124,00 150,00 

Médico Pediatra II 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em pediatria e 

Registro no Órgão da Classe 

14.623,20 150,00 

Médico Plantonista 01 Superior Completo em Medicina e 

Registro no Órgão da Classe 

 

14.623,20 

150,00 

Médico Pneumologista 01 Superior Completo em Medicina, 
especialização em pneumologia e 

Registro no Órgão da Classe 

8.124,00 150,00 

Médico psiquiatra 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em psiquiatria e 

Registro no Órgão da Classe 

 

8.824,84 

150,00 

Médico Urologista 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em urologia e 
Registro no Órgão da Classe 

6.177,39 150,00 

Médico Vascular 01 Superior Completo em Medicina, 

especialização em cirurgia vascular 

e Registro no Órgão da Classe 

6.177,39 150,00 

Pedagogo II 01 Superior Completo em Pedagogia 1.058,98 150,00 

Secretário Executivo 01 Superior Completo em Secretaria 

Executiva 

1.323,73 150,00 

Técnico Administrativo 01 Superior Completo em 

Administração, direito,economia, 
contábeis.  

3.211,05 150,00 

 

Cargo Vaga Escolaridade Salário - 

R$ 

Taxa de 

Inscrição 

- R$ 

Agente de Saúde 05 Ensino Médio Completo 882,48 50,00 

Agente de Trânsito 03 Ensino Médio Completo 1.058,98 50,00 

Assistente ao Educando 03 Ensino Médio Completo 1.058,98 50,00 

Atendente de creche 05 Ensino Médio Completo 759,19 50,00 

Atendente de dentista 02 Ensino Médio Completo 882,48 50,00 

Auxiliar Administrativo 10 Ensino Médio Completo 882,48 50,00 

Auxiliar de Laboratório 01 Ensino Médio Completo e Registro 

no Órgão da Classe 

882,48 50,00 

Desenhista 01 Ensino Médio Completo 1.058,98 50,00 

Eletricista de Veículos 01 Ensino Médio Completo 970,73 50,00 

Técnico em 

Agropecuária 

01 Ensino Médio Completo, Curso de 

Técnico em Agropecuária e 
Registro no Órgão da Classe 

1.058,98 50,00 
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Técnico em Enfermagem 10 Ensino Médio Completo, Curso de 

Técnico em Enfermagem e Registro 
no Órgão da Classe 

1.058,98 50,00 

Técnico em informática 02 Ensino Médio Completo 882,48 50,00 

Técnico em radiologia 01 Ensino Médio Completo, Curso de 

Técnico em Radiologia e Registro 

no Órgão da Classe 

1.764,97 50,00 

Técnico em Topografia 01 Ensino Médio Completo, Curso de 

Técnico em Topografia e Registro 

no Órgão da Classe 

1.058,98 50,00 

 

Cargo Vaga Escolaridade Salário - 
R$ 

Taxa de 
Inscrição 

- R$ 

Auxiliar de Serviços 

Gerais– Fem 

80 Ensino Fundamental Completo 

Séries iniciais 

794,24 20,00 

Auxiliar de Serviços 

Gerais– Masc 

50 Ensino Fundamental Completo 

Séries iniciais 

794,24 20,00 

Auxiliar de Arquivo 01 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Auxiliar de Transporte 

Escolar 

01 Ensino Fundamental Completo 794,24 20,00 

Merendeira 02 Ensino Fundamental Completo 794,24 20,00 

Carpinteiro 02 Ensino Fundamental Completo 1.058,98 20,00 

Auxiliar de Merenda e 
Cozinha 

03 Ensino Fundamental Completo 759,19 20,00 

Operador de Máquinas  05 Ensino Fundamental Completo 1.235,48 20,00 

Vigia/Guardião/Zelador 36 Ensino Fundamental Completo 

Séries iniciais 

759,19 20,00 

Mecânico 01 Ensino Fundamental Completo 1.323,73 20,00 

Chapeador/Pintor 01 Ensino Fundamental Completo 1.058,98 20,00 

Pedreiro 02 Ensino Fundamental Completo 1.058,98 20,00 

Eletricista/Encanador 02 Ensino Fundamental Completo 1.058,98 20,00 

Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 

da família central, 

santuário, santa cruz e 
divino 

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 

da família da hipica 

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 

da família do lagoão  

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Agente comunitário de 
saúde – equipe saúde 

da família eldorado, vila 

operária i e ii e vila 

rural 

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 

da família lagoão / 
hípica  

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 

da família rocio, 

aeroporto e fortunato 

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 
da família klubege, 

caldeiras e são luiz 

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 
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Agente comunitário de 

saúde – equipe saúde 
da família serrinha, são 

francisco, tia joana e 

assentamentos 

02 Ensino Fundamental Completo 724,00 20,00 

 

Cargo Vaga Escolaridade Salário - 

R$ 

Taxa de 

Inscrição 

- R$ 

Professor 40 Ensino Médio na Modalidade 
Normal (Magistério) 

848,73 80,00 

Professor instrutor 

libras 

02 Ensino Médio na Modalidade 

Normal (Magistério) e habilitação 

em libras 

1.080,20 80,00 

Pedagogo 03 Superior Completo em Pedagogia 1.188,23 80,00 

Professor de Educação 

Física 

05 Licenciatura Completa em 

Educação Física 

1.080,21 80,00 

Professor de Artes 05 Licenciatura Completa em Artes 1.080,21 80,00 

Professor de Inglês 05 Licenciatura Completa em Língua 

Inglesa 

1.080,21 80,00 

 
3. DA RESERVA DE VAGAS PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA, AFRO-

DESCENDENTES E QUILOMBOLAS, INDÍGENAS. 

 

3.1 Das vagas destinadas ao cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade 

do concurso, 5% (cinco por cento) serão reservadas aos portadores de deficiência, observado o 

disposto pelo artigo 37, inciso VIII da Constituição Federal. Caso a aplicação do percentual 
resulte em número fracionado, adotar-se-á o seguinte procedimento:  

a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se 

reservando vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais;  

b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de 

modo que o numero de vagas destinadas às pessoas portadoras de necessidades especiais seja 
igual ao número inteiro subseqüente. 

3.1.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever no Concurso 

Público, desde que as atribuições do cargo pretendido sejam compatíveis com a deficiência de 

que são portadoras, de conformidade com o Art. 37, Inciso VII, da Constituição Federal e 

Decreto no 3.298, de 20/12/1999, publicado no Diário Oficial da União 21/12/1999.  

3.1.2 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadrarem nas 
categorias discriminadas no art. 4° do Decreto Federal no 3.298 de 20 de dezembro de 1999.  

 

3.1.3 O candidato que se declarar portador de deficiência concorrerá em igualdade de 

condições com os demais candidatos.  

 
3.2Para concorrer a uma dessas vagas, o candidato deverá:  

 

a) declarar –se portador de deficiência  no ato  da sua inscrição; 

 

b) encaminhar cópia do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), 

emitido nos últimos 03 meses (três meses), atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças 

(CID-10), bem como a provável causa da deficiência. A documentação deverá ser encaminhada 

via SEDEX, postado impreterivelmente até 01 de setembro de 2014 para a Central de 

Concursos da FADCT - Concurso Prefeitura Municipal de Palmas (laudo médico) – Avenida 

Amazonas, 499 – Jardim Lindóia – CEP: 87.360-000 – Goioerê – PR; 
 

c) o candidato portador de deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização das 

provas deverá indicar a necessidade na solicitação de inscrição e encaminhar, até 01 de 

setembro de 2014, na forma do subitem 4.4.9, justificativa acompanhada de laudo e parecer 

emitido por especialista da área de sua deficiência que ateste a necessidade de tempo 
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adicional, conforme prevê o parágrafo 2º do artigo 40 do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, e suas alterações.  

 

3.2.1 O fornecimento do laudo médico original ou cópia autenticada em cartório e da cópia 

simples do CPF, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FADCT não 

se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a 
seu destino.  

 

3.2.2 O candidato portador de deficiência poderá requerer, na forma do subitem 4.4.9 deste 

edital, atendimento especial, no ato da inscrição, para o dia de realização das provas, 

indicando as condições de que necessita para a realização destas, conforme previsto no artigo 

40, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  
 

3.2.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia do CPF terão 

validade somente para este concurso público e não serão devolvidos, assim como não serão 

fornecidas cópias dessa documentação.  

 
3.2.4 A relação dos candidatos que tiveram a inscrição deferida para concorrer na condição de 

portadores de deficiência será publicada no Órgão Oficial do Município, divulgada na Internet, 

no endereço eletrônico da www.fadct.org.br, no site do municípiowww.pmp.pr.gov.br; 

Jornal Diário do Sudoeste e DIOEMS(Diário Oficial do Município) e afixados no Paço 

Municipal, localizado na Av. Clevelândia, 521 Centro, Palmas, Estado do Paraná, na 

ocasião da homologação das inscrições.  
 

3.2.5 O candidato disporá de dois dias a partir da data de divulgação da relação citada no 

subitem anterior para contestar o indeferimento na Central de Concursos da FADCT, por meio 

eletrônico, o qual terá previsão no edital de homologação das inscrições. Após esse período, não 

serão aceitos pedidos de revisão.  
 

3.2.6 O candidato que for nomeado na condição de pessoa portadora de necessidades especiais 

não poderá argüir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, 

relotação, reopção de vaga, redução de carga horária, alteração de jornada de trabalho, 

limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente do trabalho e para o 

desempenho das atribuições da função.  

3.2.7 A inobservância do disposto no subitem 3.2 deste edital acarretará a perda do direito ao 

pleito das vagas reservadas aos candidatos portadores de deficiência e o não atendimento às 

condições especiais necessárias e a inscrição será processada como de candidato não portador 

de deficiência, mesmo que declarada tal condição posteriormente. 

 

3.3 DA PERÍCIA MÉDICA 
 

3.3.1 Os candidatos que se declararem portadores de deficiência, se não eliminados no 

concurso, quando convocados para assumir o cargo deverão se submeter à perícia médica 

oficial promovida por equipe multiprofissional de responsabilidade da Prefeitura Municipal, 

formada por profissionais, que verificará sobre a sua qualificação como deficiente ou não, nos 
termos do artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  

 

3.3.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica, munidos de documento de 

identidade original e de laudo médico original ou cópia autenticada em cartório que ateste a 

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

Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado no Decreto nº 
3.298/99 e suas alterações, bem como à provável causa da deficiência, e, se for o caso, de 

exames complementares específicos que comprovem a deficiência física.  

 

3.3.3 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pela Prefeitura 

Municipal por ocasião da realização da perícia médica.  
 

3.3.4 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de 

antecedência do horário marcado para o seu início, conforme edital de convocação.  

 

http://www.fadct.org.br/
http://www.pmp.pr.gov.br/
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3.3.5 Perderá a vaga de portador de deficiência o candidato que, por ocasião da perícia médica 
de que trata o subitem 3.3, não apresentar laudo médico (original ou cópia autenticada em 

cartório) ou que apresentar laudo que não tenha sido emitido nos últimos doze meses, bem 

como, não for qualificado na perícia médica como portador de deficiência ou, ainda, não 

comparecer à perícia.  

 
3.3.6 O candidato que não for considerado portador de deficiência na perícia médica, 

continuará figurando na lista de classificação geral por cargo.  

 

3.3.7 A compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada pelo 

candidato será avaliada durante o período de experiência, na forma estabelecida no § 2º do 

artigo 43 do Decreto nº 3.298/99 e suas alterações.  
 

3.3.8 O candidato portador de deficiência reprovado na perícia médica no decorrer do período 

de experiência por incompatibilidade da deficiência com as atribuições do cargo será demitido.  

 

3.4 O candidato que, no ato da inscrição, se declarar portador de deficiência e for aprovado no 
concurso público, terá seu nome publicado em lista à parte e figurará também na lista de 

classificação geral por cargo.  

 

3.5 As vagas definidas nos subitens 2 e 3.1 deste edital que não forem providas por falta de 

candidatos portadores de deficiência aprovados, serão preenchidas pelos demais candidatos, 

observada a ordem geral de classificação por cargo.  
 

3.6 RESERVA DE VAGAS AFRO-DESCENDENTES E QUILOMBOLAS, INDÍGENAS. 

 

3.6.1 Ficam reservadas aos afro-descendentes e quilombolas, 5% (cinco por cento) e aos 

indígenas 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas nos concursos públicos municipais para 
provimento de cargos efetivos. Para o preenchimento da vaga, será considerado afro-

descendente, quilombolas ou indígenas aquele que se auto-declarar, apresentando declaração 

emitida de próprio punho. 

 

3.6.2 Quando o número de vagas reservadas aos afro-descendentes e quilombolas e aos 

indígenas, far-se-á pelo total de vagas neste edital de abertura e se efetivará no processo de 
nomeação. O percentual de vagas reservadas aos afro-descendentes e quilombolas e aos 

indígenas será observado ao longo do período de validade do Concurso Público. 

 

3.6.3 Para efeitos do previsto neste Edital considera-se afro-descendentes e quilombolas e 

indígenas aquele que assim se declarar expressamente, no ato da inscrição, apresentando 

declaração de próprio punho identificando-se como de cor preta ou parda, de raça etnia negra, 
devendo tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso de servidores. 

 

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

declaração, no Setor de Protocolo da Prefeitura, na Av. Clevelândia, 521, Centro, Palmas, 

Estado do Paraná, aos cuidados da Comissão Especial de Seleção de Pessoal, no horário 
das 08h30min às 11h e das 13h às 16h, concernente a condição de afro-descendente, 

quilombola ou indígena. Este documento será retido e ficará anexado ao protocolo de 

inscrição. Os documentos também deverão ser apresentados quando da convocação. 

 

3.6.5 O candidato afro-descendente, quilombola ou indígena participará do Concurso em 

igualdade de condições com os demais candidatos no que concerne às exigências estabelecidas 
neste Edital. 

 

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

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

de classificação. 
 

3.6.7 Detectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 3.6.4deste Edital sujeitar-se-

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

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

contraditório. 
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3.6.8 O candidato que se inscrever como afro-descendente, quilombola ou indígena concorrerá, 

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

concorrência. 

 

4. DAS INSCRIÇÕES NO CONCURSO PÚBLICO 
 

4.1 As inscrições serão: 

 

4.1.1 Será admitida a inscrição somente via Internet, no endereço eletrônico 

www.fadct.org.br, solicitada no período entre 09 horas do dia 06 de agosto de 2014 e 23 

horas e 59 minutos do dia 01 de setembro de 2014, observado o horário oficial de 
Brasília/DF. 

 

4.1.2 A FADCT não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos 

de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de 

comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
 

4.1.3 O candidato poderá efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio da impressão do 

boleto bancário, o qual faz parte do processo de inscrição. 

 

4.1.4 O boleto bancário estará disponível para impressão logo após o preenchimento da ficha 

de inscrição. 
 

4.1.5 O boleto pode ser pago preferencialmente nas Casas Lotéricas.  

 

4.1.6 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 02 de setembro de 

2014. 
 

4.1.7 As inscrições efetuadas somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da 

taxa de inscrição ou o deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição. 

 

4.2 O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 

www.fadct.org.br, após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento. 

 

4.3 Para os candidatos que não dispuserem de acesso à Internet, será disponibilizado a 

realização da inscrição, no horário das 08h30min às 11h e das 13h30min às 16h, em dias 

úteis, durante o período de inscrição em local que estará disponível no dia 04/08/2014 

no site www.fadct.org.br. 
 

4.4 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 

 

4.4.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que 

preenche todos os requisitos exigidos. No momento da inscrição, o candidato deverá optar pelo 
cargo. Uma vez efetuada a inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração.  

 

4.4.2 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros 

concursos públicos.  

 

4.4.3 É vedada inscrição condicional, extemporânea, via postal, via fax ou via correio 
eletrônico.  

 

4.4.4 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) 

do candidato.  

 
4.4.5 As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a FADCT do direito de excluir do concurso público aquele que não 

preencher o formulário de forma completa e correta.  

 

http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
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4.4.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese 
alguma, salvo em caso de cancelamento do certame por conveniência da Administração.  

 

4.4.7 Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, com exceção do 

candidato que comprovar ser beneficiário do Programa Bolsa Família de seu município de 

origem. 
 

4.4.7.1 O requerimento do benefício de isenção do valor da taxa de inscrição deverá ser 

efetuado no período de 05/08/2014 à 08/08/2014, no Setor de Protocolo da Prefeitura, 

na Av. Clevelândia, 521, Centro,Palmas, Estado do Paraná, aos cuidados da Comissão 

Especial de Seleção de Pessoal, no horário das 08h30min às 11h e das 13h às 16h. 

 
4.4.7.2 A solicitação deverá ser apresentada em envelope fechado, contendo requerimento do 

interessado ou de seu procurador legalmente constituído, cuja procuração deverá estar 

acompanhada de documento de identidade do candidato e do representante legal e da cópia do 

Cartão do Cidadão do Governo Federal. 

 
4.4.7.3 O resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição será publicado no dia 19 

de agosto de 2014, às 19 horas, nos endereços eletrônicos www.fadct.org.br e 

www.pmp.pr.gov.br 

 

4.4.7.4 Caberá pedido de reconsideração face ao indeferimento do pedido de isenção se 

protocolado no prazo de 02 (dois) dias úteis contados da data de publicação do resultado. 
 

4.4.7.5 A Comissão Executora do Concurso Público procederá a análise dos pedidos de 

reconsideração e publicará o resultado no dia 25 de agosto de 2014, às 19 horas, nos 

endereços www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. 

 
4.4.7.6 O candidato que tiver seu pedido de isenção do valor da taxa indeferido somente 

poderá participar do concurso público mediante o recolhimento integral do valor da taxa de 

inscrição prevista para o cargo de interesse. 

 

4.4.7.7 A declaração falsa ou inexata de dados ou documentos falsos determinarão o 

cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela derivados, independente de 
sanções penais correlatas.  

 

4.4.8 O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição deverá 

ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas.  

 

4.4.9 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das provas deverá 
indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais necessários e, ainda, enviar, até o dia 

01 de setembro de 2014, impreterivelmente, via SEDEX, para a Central de Concursos da 

FADCT - Concurso PREFEITURA PALMAS (laudo médico) - Avenida Amazonas, 499 – Jardim 

Lindóia – CEP: 87.360-000 – Goioerê – PR, cópia simples do CPF e laudo médico (original ou 

cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado. Após esse 
período, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior e nos que forem de 

interesse da Administração Pública.  

 

4.4.9.1 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e da cópia 

simples do CPF, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A FADCT não 

se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada dessa documentação a 
seu destino.  

 

4.4.9.2 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, 

além de solicitar atendimento especial para tal fim, deverá encaminhar, para a Central de 

Concursos da FADCT, cópia autenticada em cartório da certidão de nascimento da criança, até 
o dia 01 de setembro de 2014, e levar um acompanhante, que ficará em sala reservada e será 

o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não poderá 

permanecer com a criança no local de realização das provas.  

 

4.4.9.3 A FADCT não disponibilizará acompanhante para guarda de criança.  

http://www.fadct.org.br/
http://www.fadct.org.br/
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4.4.9.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples do CPF 

valerão somente para este concurso e não serão devolvidos, assim como não serão fornecidas 

cópias dessa documentação.  

 

4.4.9.5 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será 
divulgada no endereço eletrônico www.fadct.org.br, na ocasião da divulgação do edital de locais 

e horários de realização das provas.  

 

4.4.9.6 O candidato disporá de dois dias a partir da data de divulgação da relação citada no 

subitem anterior para contestar o indeferimento, na Central de Concursos da FADCT, por meio 

eletrônico na forma informada no edital que divulgar a relação. Após esse período, não serão 
aceitos pedidos de revisão.  

 

4.4.9.7 A solicitação de condições especiais, em qualquer caso, será atendida segundo os 

critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

 
4.4.9.8 O candidato deverá declarar, na solicitação de inscrição, que tem ciência e aceita que, 

caso aprovado, deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o 

cargo por ocasião da contratação.  

 

5. O CONCURSO ABRANGERÁ: 

 

a) prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório compreendendo: Conhecimento 

Específico (CE), Língua Portuguesa (LP), Matemática (MAT) e Conhecimentos Gerais (CG);  

b) prova prática: de caráter eliminatório e classificatório; 

c) prova de títulos: de caráter classificatório, conforme demonstrado abaixo. 

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

Cargo Composição do Caderno 
Tipos de provas 

 LP CG CE 

Assistente Social 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Bioquímico 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Engenheiro ambiental 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Engenheiro Civil 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico auditor exclusivo 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Cardiologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Cardiologista Pediátrico 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Clínico Geral I 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Clínico Geral II 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico de cabeça e pescoço 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Endocrinologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Endocrinologista Pediátrico 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico ESF 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Ginecologista/ 

Obstetra 
05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Infectologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico legista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Neurologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Oftalmologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 
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Médico Ortopedista/ 

Traumatologista  
05 05 40 

Objetiva - Títulos 

Médico Otorrinolaringologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Pediatra I 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Pediatra II 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Plantonista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Pneumologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico psiquiatra 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Urologista 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Médico Vascular 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Pedagogo II 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Secretário Executivo 05 05 40 Objetiva - Títulos 

Técnico Administrativo 05 05 40 Objetiva - Títulos 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

Cargo Composição do Caderno 
Tipos de provas 

 LP MAT INF CE 

Agente de Saúde 10 10 10 20 Objetiva 

Agente de Trânsito 10 10 10 20 Objetiva 

Assistente ao Educando 10 10 10 20 Objetiva 

Atendente de creche 10 10 10 20 Objetiva 

Atendente de dentista 10 10 10 20 Objetiva 

Auxiliar Administrativo 10 10 10 20 Objetiva 

Auxiliar de Laboratório 10 10 10 20 Objetiva 

Desenhista 10 10 10 20 Objetiva 

Eletricista de Veículos 10 10 10 20 Objetiva 

Técnico em Agropecuária 10 10 10 20 Objetiva 

Técnico em Enfermagem 10 10 10 20 Objetiva - Títulos 

Técnico em informática 10 10 10 20 Objetiva 

Técnico em radiologia 10 10 10 20 Objetiva - Títulos 

Técnico em Topografia 10 10 10 20 Objetiva 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 

Cargo Composição do Caderno 
Tipos de provas 

 CE LP MAT CG 

Auxiliar de Serviços Gerais– Fem - - - 50 Objetiva 

Auxiliar de Serviços Gerais– Masc - - - 50 Objetiva 

Auxiliar de Arquivo - - - 50 Objetiva 

Auxiliar de Transporte Escolar - - - 50 Objetiva 

Merendeira 30 - - 20 Objetiva 

Carpinteiro 30 - - 20 Objetiva 
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Auxiliar de Merenda e Cozinha 30 - - 20 Objetiva 

Operador de Máquinas  30 - - 20 Objetiva - Prática 

Vigia/Guardião/Zelador - - - 50 Objetiva 

Mecânico 30 - - 20 Objetiva 

Chapeador/Pintor 30 - - 20 Objetiva 

Pedreiro 30 - - 20 Objetiva 

Eletricista/Encanador 30 - - 20 Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 
saúde da família central, santuário, 

santa cruz e divino 

30 - - 20 Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família da hipica 
30 - - 20 Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família do lagoão  
30 - - 20 

Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família eldorado, vila 
operária i e ii e vila rural 

30 - - 20 

Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família lagoão / hípica  
30 - - 20 

Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família rocio, aeroporto e 

fortunato(2) 

30 - - 20 

Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família klubege, caldeiras e 
são Luiz 

30 - - 20 

Objetiva 

Agente comunitário de saúde – equipe 

saúde da família serrinha, são 

francisco, tia joana e assentamentos 

30 - - 20 

Objetiva 

 

MAGISTÉRIO 

 

Cargo Composição do Caderno 

Tipos de provas 
 LP 

FUN. 

EDUC. 
CE 

Professor 10 10 30 Objetiva - Prática - Título 

Professor instrutor libras 10 10 30 Objetiva - Prática - Título 

Pedagogo 10 10 30 Objetiva - Prática - Título 

Professor de Educação Física 10 10 30 Objetiva - Prática - Título 

Professor de Artes 10 10 30 Objetiva - Prática - Título 

Professor de Inglês 10 10 30 Objetiva - Prática - Título 

 

6 DA PROVA OBJETIVA 
 

6.1 A prova objetiva valerá 100 pontos e abrangerá os conteúdos constantes no Anexo I deste 

edital, sendo 50 questões, com 04 alternativas (a, b, c, d), possuindo apenas uma correta.  

 

6.2 A valoração das questões de prova para todos os cargos, será conforme abaixo:  

 

NÍVEL SUPERIOR 

 

Matéria No de Questões Valor das Questões Valor Total  

Conhecimento Específico 40 2,00  80,00 
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Língua Portuguesa 05 2,00  10,00 

Conhecimentos gerais 05 2,00  10,00 

Total  50 - 100,00 

 

NÍVEL MÉDIO 

 

Matéria No de Questões Valor das Questões Valor Total  

Conhecimento Específico 20 2,00  40,00 

Língua Portuguesa 10 2,00  20,00 

Matemática  10 2,00  20,00 

Informática 10 2,00  20,00 

Total  50 - 100,00 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL (Auxiliar de Serviços Gerais– Fem, Auxiliar de Serviços Gerais– 
Masc, Auxiliar de Arquivo, Auxiliar de Transporte Escolar, Carpinteiro, Auxiliar de 

Merenda e Cozinha, Vigia/Guardião/Zelador) 

 

Matéria No de Questões Valor das Questões Valor Total  

Conhecimentos gerais 50 2,00  100,00 

Total  50 - 100,00 

 

NÍVEL FUNDAMENTAL (Merendeira, Operador de Máquinas, Mecânico, Chapeador/Pintor, 
Pedreiro, Eletricista/Encanador, Agente comunitário de saúde – equipe saúde da família 

central, santuário, santa cruz e divino, Agente comunitário de saúde – equipe saúde da 

família da hipica, Agente comunitário de saúde – equipe saúde da família do lagoão, 

Agente comunitário de saúde – equipe saúde da família eldorado, vila operária i e ii e vila 

rural, Agente comunitário de saúde – equipe saúde da família lagoão / hípica, Agente 
comunitário de saúde – equipe saúde da família rocio, aeroporto e fortunat, Agente 

comunitário de saúde – equipe saúde da família klubege, caldeiras e são luiz, Agente 

comunitário de saúde – equipe saúde da família serrinha, são francisco, tia joana e 

assentamentos) 

 

Matéria No de Questões Valor das Questões Valor Total  

Conhecimento Específico 30 2,00  60,00 

Conhecimentos gerais 20 2,00  40,00 

Total   - 100,00 

 

MAGISTÉRIO 

 

Matéria No de Questões Valor das Questões Valor Total  

Conhecimento Específico 30 2,00  60,00 

Língua Portuguesa 10 2,00  20,00 

Fundamentos Educação 10 2,00  20,00 

Total   - 100,00 

 

6.3 O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de 

respostas, que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento da 

folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em 

conformidade com as instruções específicas contidas neste edital e na folha de respostas. Em 

hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro do candidato.  
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6.4 Serão de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos advindos do preenchimento 
indevido da folha de respostas. Serão consideradas marcações indevidas as que estiverem em 

desacordo com este edital ou com a folha de respostas, tais como marcação rasurada ou 

emendada ou campo de marcação não preenchido integralmente.  

 

6.5 O candidato não deverá amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, 
danificar a sua folha de respostas, sob pena de arcar com os prejuízos advindos da 

impossibilidade de realização da leitura óptica.  

 

6.6 O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em especial seu nome, 

seu número de inscrição, data de nascimento e o número de seu documento de identidade. 

 
6.6.1 O candidato é, ainda, responsável para no momento em que receber a prova objetiva, 

conferir se a mesma confere com o cargo para o qual concorre, havendo alguma divergência 

deverá imediatamente informar ao fiscal de sala, não possuindo validade qualquer reclamação 

posterior caso a mesma não seja realizada no momento do recebimento da prova. 

 
6.7 Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 

pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para 

realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal da FADCT 

devidamente treinado.  

 

6.8 Os locais e o horário de realização das provas objetivas estarão disponíveis para consulta 
na Internet, no endereço www.fadct.org.br, a partir da data provável de 23 de setembro de 

2014. 

 

6.8.1 O candidato deverá, obrigatoriamente, acessar o referido endereço eletrônico para 

verificar o seu local de provas, por meio de busca individual, devendo, para tanto, informar os 
dados solicitados e, se quiser, imprimir seu comprovante de inscrição.  

 

6.8.2 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela FADCT.  

 

6.8.3São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seu local de 

realização das provas e o comparecimento no horário determinado.  
 

6.8.4 O candidato deverá comparecer ao seu local de prova com 01 hora de antecedência ao 

início da prova, portando documento de identificação (Carteira de Identidade ou Carteira de 

Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe ou Carteira Nacional de 

Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o número da carteira de identidade ou 

Passaporte brasileiro ou carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal 
valham como identidade ouCarteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de 

janeiro de 1997 ou  Certificado de Reservista com foto ou  Carteiras de Identificação das Forças 

Armadas ou  Carteiras de Identidade de Estrangeiros emitida no Brasil.) e  comprovante de 

inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.  

 
6.8.5 A Comissão do Concurso poderá permitir o ingresso do candidato na sala de aplicação da 

prova, apenas com documento de identificação citados no item anterior, caso seu nome conste 

da lista de presença.  

 

6.8.6 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de nascimento, CPF, títulos 

eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), carteiras de estudante, carteiras funcionais 
sem valor de identidade, nem documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados.  

 

6.8.7 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 

do documento.  

 
6.8.8 Por ocasião da realização das provas, o candidato que não apresentar documento de 

identidade original, na forma definida no subitem 6.8.4 deste edital, não poderá fazer as provas 

e será automaticamente eliminado do concurso público.  
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6.8.9 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização das provas, 
documento de identidade original, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedido há, no máximo, 

noventa dias, ocasião em que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta 

de dados e de assinaturas em formulário próprio.  

 
6.8.10 A identificação especial será exigida, também, ao candidato cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador.  

 

6.8.11 Os portões ou portas de acesso ao local de prova serão fechados 15 minutos antes do 

início das provas.  

 
6.9 As provas objetivas terão a duração de 4 horas e serão aplicadas na data provável de 

28 de setembro de 2014. 

 

6.10 A FADCT poderá enviar, como complemento às informações citadas no subitem anterior, 

comunicação pessoal dirigida ao candidato, por e-mail, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a manutenção/atualização de seu correio eletrônico, o que não o desobriga 

do dever de observar o disposto no subitem 6.8.1 deste edital.  

 

6.11 O resultado final das provas objetivas, provas práticas, de aptidão física e o resultado da 

prova de títulos serão publicados no Órgão Oficial do Município e divulgados na Internet, nos 

endereços www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. 
 

6.12Será considerado aprovado o candidato que atingir nota igual ou superior a 50,00. Os 

candidatos que não atingirem essa nota mínima serão eliminados do concurso público.  

 

6.13 Não serão aplicadas provas em local, data ou horário diferentes dos predeterminados em 
edital ou em comunicado.  

 

6.14 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização das provas após o horário 

fixado para seu início.  

 

6.15 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização das provas por, 
no mínimo, uma hora após o início das provas.  

 

6.15.1 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas e, 

conseqüentemente, a eliminação do candidato do concurso público.  

 

6.16 A FADCT fará o controle do tempo de prova por intermédio dos fiscais de sala.  
 

6.17 O candidato que se retirar do ambiente de provas não poderá retornar em hipótese 

alguma.  

 

6.18 O candidato deverá ao término da prova, entregar todo o material recebido para sua 
realização, sendo caderno de provas e cartão resposta, não podendo levar consigo esse 

material.  

 

6.19 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 

provas em razão do afastamento de candidato da sala de provas.  

 
6.20 Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a 

estas implicará a eliminação automática do candidato.  

 

6.21 Não serão permitidas, durante a realização das provas, a comunicação entre os 

candidatos e a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas 
de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou 

legislação.  

 

6.22Será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for 

surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda 

http://www.fadct.org.br/
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eletrônica, notebook, palmtop, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos 

escuros, protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, 

gorro etc.  

 

6.22.1 A FADCT recomenda que o candidato não leve nenhum dos objetos citados no subitem 
anterior no dia de realização das provas.  

 

6.22.2 A FADCT não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos supra- citados.  

 

6.22.3 A FADCT não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas nem por danos neles 
causados.  

 

6.23 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente de provas portando armas. O 

candidato que estiver armado deverá se encaminhar à Coordenação antes do início das provas 

para providências necessárias.  
 

6.24Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do concurso público o 

candidato que durante a sua realização:  

a) for surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução das provas;  

b) utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, dicionário, notas ou 

impressos que não forem expressamente permitidos ou que se comunicar com outro candidato;  
d) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, 

com as autoridades presentes ou com os demais candidatos;  

e) fizer anotação de informações relativas às suas respostas no comprovante de inscrição ou 

em qualquer outro meio que não os permitidos;  

f) não entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização;  
g) afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal;  

h) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas;  

i) descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de respostas;  

j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento 

indevido;  

k) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de 
terceiros em qualquer etapa do concurso público;  

l) não permitir a coleta de sua assinatura;  

m) for surpreendido portando anotações em papéis que não os permitidos;  

n) for surpreendido portando qualquer tipo de arma durante a realização das provas;  

o) recusar-se a transcrever o texto apresentado durante a aplicação das provas para posterior 

exame grafológico quando necessário.  
 

6.25 No dia de realização das provas, não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de 

aplicação dessas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo 

e/ou aos critérios de avaliação e de classificação.  

 
6.26 Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual, grafológico 

ou por investigação policial, ter o candidato se utilizado de processo ilícito, suas provas serão 

anuladas e ele será automaticamente eliminado do concurso público.  

 

6.27 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a eliminação do 

candidato, constituindo tentativa de fraude.  
 

7. DA PROVA PRÁTICA 

 

7.1 A Prova Prática será realizada em data, local e horário estabelecido no Edital de 

Convocação para Prova Prática, publicado no Órgão Oficial do Município, que será divulgado 
nos endereços www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br e afixado no Paço Municipal, 

localizado Av. Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná. Não serão aceitos, em 

hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos 

pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática. 

 

http://www.fadct.org.br/
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7.2 A Prova Prática consistirá de avaliação dos conhecimentos inerentes ao desempenho do 
cargo para o qual o candidato se inscreveu e poderá atingir, no máximo, 100 (cem) pontos, 

conforme abaixo estipulado: 

 

7.2.1 Para os cargo de Operador de Máquinasserão avaliados os seguintes pontos: 

I - Verificação dos acessórios do veículo/equipamento; 
II - Verificação da situação mecânica do veículo/equipamento; 

III - Habilidade na condução do veículo/equipamento; 

IV - Cuidados básicos na condução do veículo/equipamento. 

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

total 100,00 pontos. 

 
7.2.2 Para os cargos de Professor, Professor Instrutor de Libras, Pedagogo, Professor de 

Educação Física, Professor de Artes e Professor de Inglês será aplicada a prova prática para os 

candidatos ministrarem uma aula. 

7.2.2.1 Esta fase destina-se a apurar a aptidão, a capacidade pedagógica de comunicação, a 

habilidade técnica e o conhecimento do conteúdo, mediante explanação e, se necessário argüição 
do candidato pelos membros da banca examinadora. 

7.2.2.2 O sorteio do tema ocorrerá em sessão pública, em data a ser divulgada no edital de 

convocação para prova didática. 

7.2.2.3 A presença do candidato no sorteio do tema será facultativa. 

7.2.2.4 O tema da Prova Didática será comum para área de conhecimento sendo, sorteado 24 

(vinte e quatro) horas antes do início da primeira apresentação. 
7.2.2.5 Antes do sorteio do tema, será realizado sorteio da ordem de realização da prova didática. 

7.2.2.6 A Prova Didática consistirá em uma aula de 20 (vinte) minutos, ministrada em linguagem 

e postura adequadas, perante a banca examinadora. 

7.2.2.7 Somente após a preleção a banca examinadora poderá arguir o candidato em no máximo 

10 (dez) minutos. 
7.2.2.8 Não será permitida a presença de candidatos concorrentes a mesma vaga assistirem a 

aula do concorrente direto. 

7.2.2.9 Não será admitida a saída do recinto de integrantes da platéia até o fim da prova do 

candidato, para qualquer finalidade. 

7.2.2.10 Não será admitida manifestação de qualquer natureza por parte da platéia durante o 

transcurso da prova, quer verbal, gestual ou que possa importar prejuízo ou vantagem ao 
candidato que esteja fazendo a prova. 

7.2.2.11 O candidato deverá se apresentar para a Prova Didática munido de documento oficial de 

identificação com foto e entregar à banca o plano de aula, em 04 (quatro) vias. 

7.2.2.12 Os quesitos para aferição e avaliação dos candidatos durante a Prova Didática serão: 

QUESITOS PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Apresentação de Plano de Aula de acordo com a aula a ser ministrada, 
observada a coerência didática-pedagógica. 

15,0 

Domínio teórico-prático do seu campo de saber 40,0 

Organização de idéias, clareza e coerência 15,0 

Comunicabilidade: espírito crítico, fluência, objetividade e adequação da 

Linguagem 
20,0 

Adequação da exposição ao tempo previsto 10,0 

Total 100,0 

7.2.2.13 Ficará a cargo do candidato providenciar os recursos necessários à execução da aula, 

não podendo a FADCT ser responsabilizada por qualquer falha dos materiais e/ou equipamentos, 

ou mesmo por não dispor dos mesmos para a execução da prova. 

7.2.2.14 A nota final da prova didática consistirá na média aritmética obtida pelos membros da 
banca examinadora. 

 

7.2.3 Os candidatos deverão comparecer munidos de documento de identificação constante no 

item 6.8.4 deste edital, sendo que os candidatos aos cargos de Motorista e Operador de 

Máquina deverão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação exigida no quadro no item 2 

deste edital. 
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7.2.4 Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50,00 
(cinquenta vírgula zero zero)  pontos na Prova Prática. 

 

7.2.5 Os candidatos que não forem habilitados na Prova Prática, serão eliminados do Concurso 

Público. 

 
8. DA AVALIAÇÃO DE TÍTULOS  

 

8.1 A avaliação de títulos será realizada para os cargos de Nível Superior, Magistério e Técnico 

em Enfermagem e Técnico em Radiologia valerá 15,00 pontos, ainda que a soma dos valores 

dos títulos apresentados seja superior a esse valor e, serão computados apenas os títulos dos 

candidatos aprovados na prova objetiva.  
 

8.2 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados: 

a) CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR E MAGISTÉRIO 

 

TITULAÇÃO  PONTOS 

Curso de Pós Graduação – Especialização, na área de atuação 5,00 pontos cada 

Curso de Pós Graduação – Mestrado, na área de atuação 10,00 pontos cada 

 

b) TÉCNICO EM ENFERMAGEM E TÉCNICO EM RADIOLOGIA 
 

TITULAÇÃO  PONTOS 

Cursos na área de atuação  A cada 20 horas 

1,00 ponto 

 

8.3 Receberá nota zero o candidato que não entregar os títulos na forma, no prazo, no horário 

e no local estipulado conforme edital de convocação para entrega dos títulos. 

 
8.4 Não serão aceitos títulos encaminhados via postal, via fax e/ou via correio eletrônico.  

 

8.5 No ato de entrega dos títulos, o candidato deverá preencher e assinar o formulário a ser 

fornecido pela FADCT, no qual indicará a quantidade de folhas apresentadas. Juntamente com 

esse formulário deverá ser apresentada uma cópia autenticada, de cada título entregue. Os 

documentos apresentados não serão devolvidos, nem serão fornecidas cópias desses títulos.  
 

8.5.1 Não serão aceitos documentos ilegíveis, como também, os emitidos via fax.  

 

8.5.2 O candidato é responsável pela cópia do título entregue, sendo que qualquer falsidade 

detectada no documento apresentado terá como conseqüência a eliminação do candidato.  
 

8.6 Em nenhuma hipótese serão recebidos os documentos originais.  

 

8.7 Não serão consideradas, para efeito de pontuação documentos gerados por via eletrônica 

que não estejam acompanhados com o respectivo mecanismo de autenticação.  

 
8.8 Cada título será considerado uma única vez.  

 

8.9 Os pontos que excederem o limite de pontos estipulados no subitem 8.1 serão 

desconsiderados.  

 
9. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DE CLASSIFICAÇÃO  

 

9.1 Todos os candidatos terão suas provas objetivas corrigidas por meio de processamento 

eletrônico.  

 

9.2 Apenas os candidatos aprovados na prova objetiva realizarão a prova prática para os 
cargos que houver. 

 

9.3 Serão avaliados os títulos apenas dos candidatos aprovados na prova objetiva para os 

cargos que houver.  
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10. DA NOTA FINAL NO CONCURSO  

 

10.1 A nota final no concurso (NFC) será calculada por meio das seguintes fórmulas, como 

segue abaixo: 

 
10.1.1 Para o cargo de Operador de Máquinas será NFC = (NFPO + NFPP)/2, em que NFPO é a 

nota final nas provas objetivas, NFPP é a nota final na prova prática. 

 

10.1.2 Para os cargos de Nível Superior, Técnico em Enfermagem e Técnico em Radiologia 

será NFC = NFPO + NAT, em que NFPO é a nota final nas provas objetivas, NAT é a pontuação 

obtida na avaliação de títulos.  
 

10.1.3 Para os cargos de Magistério será NFC = (NFPO + NFPP)/2 + NAT, em que NFPO é a 

nota final nas provas objetivas, NFPP é a nota final na prova prática e NAT é a pontuação 

obtida na avaliação de títulos.  

 
10.1.4 Para os demais cargos elencados neste edital será NFC = NFPO, em que NFPO é a nota 

final nas provas objetivas.  

 

10.2 Os candidatos serão ordenados de acordo com os valores decrescentes das notas finais no 

concurso (NFC), observados os critérios de desempate deste edital.  

 
10.3 Os candidatos que, no ato da inscrição, se declararem portadores de deficiência e tiverem 

suas inscrições assim homologadas, se não eliminados no concurso, terão seus nomes 

publicados em lista à parte e figurarão também na lista de classificação geral.  

 

11. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 

11.1 Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na 

seguinte ordem:  

a) tiver idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste concurso, 

conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;  

b) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Específicos;  
c) obtiver a maior nota na disciplina de Português;  

d) obtiver a maior nota na disciplina de Conhecimentos Gerais;  

e) obtiver a maior nota na disciplina de Matemática.  

 

11.1.1 Persistindo o empate, terá preferência o candidato mais idoso.  

 
11.1.2 Persistindo, ainda, o empate, será realizado sorteio.  

 

12. DA DIVULGAÇÃO DA NOTA DA PROVA OBJETIVA, DA PROVA PRÁTICA, DA 

PROVA DE TÍTULO E CLASSIFICAÇÃO FINAL 

 
12.1 A nota da prova objetiva será publicada no Órgão Oficial do Município e divulgada nos 

sites www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço Municipal, localizado na Av. 

Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná. 

 

12.2 A nota da prova prática será publicada no Órgão Oficial do Município e divulgada nos 

sites www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço Municipal, localizado na Av. 

Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná, apenas dos candidatos aprovados na 

prova objetiva.  

 

12.3 A nota da prova de títulos será publicada no Órgão Oficial do Município e divulgada nos 

sites www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço Municipal, localizado na Av. 

Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná, apenas dos candidatos que foram 

aprovados na prova objetiva.  

 

http://www.fadct.org.br/
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12.4 A classificação final será publicada no Órgão Oficial do Município e divulgada nos sites 
www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço Municipal, localizado na Av. 

Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná. 
 

13. DOS RECURSOS 

 

13.1 Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão publicados no Órgão Oficial 

do Município e divulgada nos siteswww.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço 

Municipal, localizado na Av. Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná, a partir das 

19 horas do primeiro dia útil subseqüente a realização da prova objetiva.  

 

13.2 O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos preliminares das provas 

objetivas disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subseqüente à data da divulgação 

desses gabaritos, no horário das 9 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia, 

ininterruptamente.  
 

13.3 Para recorrer contra os gabaritos preliminares das provas objetivas, o candidato deverá 

utilizar o meio eletrônico, na forma informada no edital que divulgar as notas da prova objetiva 

e seguir as instruções ali contidas.  

 
13.4 Todos os recursos serão analisados, e as justificativas das alterações/anulações de 

gabaritos serão divulgadas no endereço eletrônico www.fadct.org.br quando da divulgação dos 

gabaritos oficiais definitivos. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.  

 

13.5 O candidato que desejar interpor recursos contra os resultados provisórios nas demais 

fases do concurso disporá de dois dias para fazê-lo, a contar do dia subseqüente à data da 
divulgação desses resultados, conforme procedimentos disciplinados nos respectivos editais de 

resultados provisórios.  

 

13.6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS RECURSOS  

 
13.6.1 O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso 

inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido.  

 

13.6.2 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou 

marca que o identifique, sob pena de ser preliminarmente indeferido.  

 
13.6.3 Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante de prova, a pontuação 

correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido.  

 

13.6.4 Se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito preliminar de item 
integrante de prova, essa alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de 

terem recorrido.  

 

13.6.5 Não será aceito recurso que não esteja de acordo com este edital ou na forma 

estipulada nos editais que informarem seu procedimento e estiverem fora do prazo.  

 
13.6.6 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou recurso de 

gabarito oficial definitivo, bem como contra os resultados finais nas demais etapas.  

 

13.6.7 Recursos cujo teor desrespeite a banca serão preliminarmente indeferidos.  

 
14. DA CONVOCAÇÃO  

 

14.1 A convocação dos candidatos será feita por meio de Edital, publicado no Órgão Oficial do 

Município, divulgado será publicada no Órgão Oficial do Município e divulgada no site 

www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço Municipal, localizado na Av. Clevelândia, 521, Centro, 

Palmas, Estado do Paraná. 
 

http://www.fadct.org.br/
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14.2 O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação 
dentro dos prazos estabelecidos para a contratação, porém, sem satisfazer as exigências 

previstas em Edital, implicará na inabilitação do candidato, reservando-se à Prefeitura 

Municipal o direito de convocar o próximo candidato da lista de classificação.  

 

15. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A CONTRATAÇÃO 
 

a) ser aprovado no Concurso Público;  

b) ser brasileiro nato ou naturalizado;  

c) no caso de nacionalidade portuguesa, o candidato deverá estar amparado pelo Estatuto de 

Igualdade de direitos e obrigações civis entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do 

gozo dos direitos políticos, nos termos do Art. 12, §1º, da Constituição Federal e Decreto 
Federal nº 70.436 de 18/04/72;  

d) ter 18 (dezoito) anos completos na data da contratação;  

e) apresentar os documentos comprovando a escolaridade, experiência profissional e demais 

requisitos exigidos para a função;  

f) estar em dia com as obrigações eleitorais;  
g) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;  

h) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se no pleno exercício dos seus direitos 

civis e políticos;  

i) não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores;  

j) não acumular cargo ou função pública, excepcionados os casos permitidos pela Constituição 
Federal, apresentando declaração própria sobre essa condição;  

k) não acumular proventos e vencimentos ou optar por vencimentos se for servidor aposentado 

em órgão público;  

l) não ter sido demitido do serviço público nos últimos 5 (cinco) anos na forma do inciso VIII do 

Art. 8º da Lei nº 4.928/92 e alterações;  
m) apresentar os documentos pessoais exigidos para contratação.  

 

16. DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

16.1 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas existentes serão 

convocados mediante Edital, contendo dia, hora e local, para que apresentem os documentos 
relacionados neste Edital e no Edital de Convocação.  

 

16.2 A convocação dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação, 

constante do resultado final.  

 

16.3 Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas existentes serão 
nomeados de acordo com o Regime Estatutário.  

 

16.4 O candidato somente poderá iniciar suas atividades na unidade após a nomeação e 

posse.  

 
16.5 O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no item 15, 

bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo eliminado 

do certame o que deixar de apresentar ou desatender qualquer das exigências.  

 

16.6 Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para nomeação, serão submetidos a 

exames médicos admissionais podendo ser exigidos exames neurológicos, de acordo com a 
função, a serem realizados por médico ou clínica credenciada pela Prefeitura Municipal, sendo 

considerado inapto para a função aquele que não gozar de boa saúde física e mental.  

 

16.7 O candidato na condição de pessoa portadora de necessidades especiais, mesmo que 

aprovado e classificado no Concurso Público, por ocasião de sua convocação para nomeação, 
será submetido a uma avaliação Médica, para comprovar a compatibilidade da deficiência com 

as atividades a serem exercidas conforme item 3.3 deste edital.  

 

16.8Será eliminado, mesmo que aprovado e classificado no Concurso Público, o candidato cuja 

deficiência for considerada incompatível com as atividades da função.  
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16.9 Para preenchimento das vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição de pessoa 

portadora de necessidades especiais, observar-se-á, primeiramente, se previsto para a função, 

o número de vagas ofertadas neste Edital para os candidatos enquadrados nesta condição.  

 

16.9.1 Havendo necessidade de nomeação de servidores além do limite de vagas (geral) 
ofertadas neste Edital, para apuração do número de vagas a ser destinada aos candidatos 

inscritos como pessoa portadora de necessidades especiais, utilizar-se-á o critério estabelecido 

no item 16.9.2.  

 

16.9.2 A cada 10 (dez) candidatos nomeados além do limite de vagas geral para cada cargo 

ofertadas neste Edital, 01(uma) será preenchida por candidato inscrito na condição de pessoa 
portadora de necessidades especiais, observada a pontuação mínima de aprovação, bem como 

a ordem classificatória.  

 

16.10 A Administração da Prefeitura Municipal reserva-se o direito de convocar os candidatos 

aprovados e classificados, segundo critérios de oportunidade e necessidades.  
 

16.11 Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos documentos 

relativos às condições estabelecidas neste edital, sendo desclassificado o candidato que deixar 

de atender a qualquer uma dessas condições.  

 

16.12 A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a 
apresentação irregular de documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o 

candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da respectiva inscrição 

ou contratação.  

 

17. DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

17.1 A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o concurso público 

contidas nos comunicados, neste edital e em outros a serem publicados.  

 

17.2É de inteira responsabilidade de o candidato acompanhar a publicação de todos os atos, 

editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Órgão Oficial do 
Município e divulgada nos sites www.fadct.org.bre www.pmp.pr.gov.br. e afixada no Paço 

Municipal, localizado na Av. Clevelândia, 521, Centro, Palmas, Estado do Paraná, até a 

homologação final do concurso. 

 

17.3 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público na Central de 

Concursos da FADCT, por meio do telefone (44) 3522-2135, ou via Internet, no endereço 

eletrônico www.fadct.org.br.  
 

17.4 Não serão dadas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de 

realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os editais e os comunicados 

a serem divulgados na forma do subitem 17.2.  

 
17.5 O prazo de validade do concurso esgotar-se-á após dois anos, contados a partir da data 

de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período.  

 

17.6 O candidato deverá manter atualizado os seus dados pessoais e seu endereço perante a 

FADCT enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser 
enviado à Central de Concursos da FADCT, e perante o Departamento do Pessoal da Prefeitura 

Municipal, após a homologação do resultado final, desde que aprovado. São de exclusiva 

responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seu endereço.  

 

17.7 Os casos omissos serão resolvidos pela FADCT e pela Comissão Especial de Avaliação 
Prefeitura Municipal.  

 

http://www.fadct.org.br/
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17.8 A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste edital, salvo se listada 
nos objetos de avaliação constantes no Anexo I deste edital, bem como as alterações em 

dispositivos legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação.  

 

17.9 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de 

outro edital.  
 

17.10 As despesas decorrentes da participação no Concurso Público correrão às expensas do 

candidato.  

 

Palmas-Pr., 31 de julho de 2014. 

 
 

Hilário Andraschko 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

SUPERIOR 

 

PORTUGUÊS 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - 
Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

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

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

nominal e verbal. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Palmas. Geografia do 

País, Estado do Paraná e Município de Palmas.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
ASSISTENTE SOCIAL 

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

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

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

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

Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto ético-
político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de 

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

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

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

República Federativa do Brasil de 1988. 
 

BIOQUÍMICO 

Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e controle 

de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. Antígenos. Anticorpos: 

Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. Imunologia nas doenças nas 

doenças infecciosas. Métodos para detecção de antígenos e anticorpos: reações de precipitação, 
aglutinação, hemólise, imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para 

diagnóstico de sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites 

virais, HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e 

processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração utilizados em 

microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico de estafilococos, 

estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não fermentadores. Neisseria, 
Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame microbiológico do liquor. Testes de 

sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia – Ciclo vital dos principais parasitos de 

importância para o homem. Métodos para diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos 

intestinais e parasitos do sangue e tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do 

hemograma. Alterações da série eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais 
freqüentes. Aspectos hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes 

diagnósticos da coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. 

Prova cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função 

renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: classificação dos 

carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. Lipídeos: metabolismo e métodos 

de dosagem. Lipoproteínas: classificação e doseamento. Proteínas específicas: classificação e 
métodos de dosagem. Função hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da 

bilirrubina, métodos laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: 

princípios, correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e 

hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio e ferro. 

Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, testes químicos, testes 
físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do sedimento. Farmacologia- Interações 

medicamentosas, agonistas, atagonistas, bloqueadores neuromusculares, anestésicos, 

antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas 

farmacêuticas para uso parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas 

farmacêuticas obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e 
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objetivos, controle de estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de infecção 
hospitalar. Código de Ética Farmacêutica. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política 

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

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

Nacional de Promoção de Saúde. 

 
ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e 

Climatologia. Noções de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos 

Ambientais. Qualidade do ar, poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global 

e Mecanismos de desenvolvimento Limpo – MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e 

tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte e/ou reuso. Qualidade do solo e 
da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de água subterrânea. 

Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água subterrânea. 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto 

Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental.Noções de economia ambiental: 

Benefícios da política ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e 
desenvolvimento Sustentável. Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho 

Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. 

Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo, vocação e uso do solo. Meio 

ambiente e sociedade: Noções de Sociologia e de Antropologia. Noções de valoração do dano 

ambiental. Conhecimento das normas ISO14000:2004. 

 
ENGENHEIRO CIVIL 

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

- Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias Em Processos 

Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E 

Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos: Discriminações Técnicas, 
Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De 

Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições Unitárias De Custo; 

Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos Diretos, Leis Sociais, Bdi. 

Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, Redes Pert/Cpm, Linha de 

Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção - Aglomerantes: Gesso, Cal, 

Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado 
No Local - Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-Moldadas - Componentes Estruturais, 

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

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

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

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

Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em 
Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e 

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

Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. Medições De Serviços e Emissão De 

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

Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto Ambiental De Projetos Contratos - 
Tipos. Licitações E Contratos Administrativos. Índices De Atualização De Custos Na 

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

Município de Palmas. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 

 

MÉDICO AUDITOR EXCLUSIVO 

1. Legislação em saúde com ênfase na regulação dos Planos e Seguros de Saúde e do Sistema 
Único de Saúde. Papel da Agência Nacional de Saúde. 2. Aspectos de interesse da auditoria 

médica na legislação brasileira: Constituição Federal, Códigos Civil e Penal, Código de Direitos 

do Consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. Interface entre o Código de Ética 

Médica e a auditoria médica. Resoluções do Conselho Federal e dos Conselhos Estaduais de 

Medicina sobre auditoria médica. 4. Noções sobre ética médica e bioética. Princípios 
fundamentais da bioética. 5. Noções sobre gerenciamento humano, gestão de custos e 

auditoria contábil. 6. Noções sobre medicina baseada em evidências e sua a plicação como 

referencial para as práticas médicas. 7. Auditoria de avaliação: composição da conta médico/ 

hospitalar; análise da cobrança de materiais, de medicamentos e de procedimentos de alta 

complexidade; análise de novos serviços de assistência como atendimento pré-hospitalar, 



 

 

 

 - 26 - 

internação domiciliar (home care) e hospital dia. 8. Auditoria de avaliação em especialidades, 
áreas de atuação e procedimentos de alta complexidade. Protocolos clínicos e Guide Lines a 

partir de evidências científicas e dos consensos das sociedades científicas de especialidades; rol 

de procedimentos e CBHPM. 9. Auditoria Médica no SUS e órgãos governamentais; Sistema 

Nacional de Auditoria. 10. Auditoria Médica no Sistema de Saúde Suplementar: planos e 

seguros de saúde; cooperativas médicas e sistema de autogestão. 11. Pesquisa em auditoria 
médica; noções de estatística, epidemiologia e informática aplicadas à auditoria médica. 12. 

Principais modelos de assistência à saúde no Brasil.  

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência cardíaca 

congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas; síncope; morte súbita: 
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão pulmonar; tromboembolismo 

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

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

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

miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos; doenças do pericárdio; doenças da aorta. 
Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas; hematológicas; 

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

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

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

Promoção de Saúde. 

 
MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 

Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência cardíaca 

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

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

pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão arterial: fisiopatologia; diagnóstico; terapia. 
Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana. 

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

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

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

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

de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de 

Promoção de Saúde. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL I 

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

adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 
ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil 

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

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

referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença 

Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 

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

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

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL II 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 
adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

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

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

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

referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença 
Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

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

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

urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 
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MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO 
Princípios da cirurgia. Propedêutica e avaliação do paciente cirúrgico. Transfusão. Controle 

hidroeletrolítico e nutricional do paciente cirúrgico. Antimicrobianos em cirurgia geral. 

Anestésicos locais. Anestesia loco-regional. Pré e pós-operatório em cirurgias eletivase de 

urgência/emergência. Complicações cirúrgicas trans e pós-operatórias. Anatomia da laringe. 

Anatomia de cabeça e pescoço. Lesões congênitas da laringe e do pescoço. Paralisias da laringe. 
Tumores benignos e malignos da laringe. Propedêutica em patologias da cabeça e pescoço. 

Anatomia da cavidade oral, orofaringe, cavidade nasal e seios da face. Tumores da cabeça e 

pescoço. Lesões malignas e benignas das glândulas salivares maiores. Diagnóstico e 

tratamento dos tumores malignos e benignos das glândulas tireóide e paratireóide. Corpos 

estranhos das vias aéreas e digestivas. Estenoses de laringe, traquéiae esôfago. Traqueostomia. 

Broncoscopia: indicações. Esofagoscopia: indicações. 
 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Crescimento e desenvolvimento; puberdade normal; precoce e retardada; acromegalia; 

hiperprolactinemia e galactorréia; distúrbios da função tireoideana: hipertireoidismo, 

hipotireoidismo e dishormonogênese, tireoidites; nódulos tireóideos e câncer, tireóide e 
gravidez: hiperandrogenismo e hirsutismo; síndrome de Cushing; insuficiência adrenal; 

hiperplasia adrenal; ginecomastia; diabetes mellitus: patogênese, diagnóstico e tratamento do 

diabetes insulino-dependente e não insulino-dependente; complicações crônicas do diabetes 

mellitus: neuropatia, nefropatia, retinopatia; diabetes e gravidez; hiperlipidemias; obesidade. 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 
Crescimento normal; Baixa estatura; Deficiência do hormônio de crescimento; Síndrome de 

Turner; Alta estatura; Fisiologia da puberdade; Puberdade precoce; Retardo puberal; 

Ginecomastia; Hipotiroidismo congênito; Hipotiroidsmo adquirido; Hipertiroidismo na criança e 

adolescente; Nódulos de tireóide na criança e adolescente; Diabetes melito tipo 1; Cetoacidoese 

diabética; Diabetes melito tipo 2 na criança e adolescente; Diabetes tipo MODY; Obesidade na 
criança e adolescente; Dislipidemias e m crianças e adolescentes; Síndrome metabólica na 

criança e adolescente; Hipoglicemias; Hiperplasia congênita das adrenais Insuficiência adrenal; 

Distúrbios da diferenciação sexual; Tumores da adrenal na infância e adolescência; Síndrome 

de Cushing em crianças e adolescentes Raquitismos; Osteoporose e osteogenese imperfeita; 

Repercussões endocrinas do tratamento das neoplasias; Feocromocitoma.  

 
MÉDICO ESF 

Abordagem da família: criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família;promoção à 

saúde; vigilância epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e atividade física; 

obesidade; avaliação de risco cardiovascular; tabagismo/dependências químicas. Sinais e 

Sintomas mais freqüentes na prática clinica: cefaléia; dores muscular-esquelético; lombalgia; 

dispepsia funcional; diarréia; transtornos ansiosos; depressão. Atenção ás crianças e aos 
adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura; desenvolvimento normal e sinais de 

alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito; pneumonias; 

desidratação. Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite 

reumatóide; osteoporose; insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; 

doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do homem: próstata; distúrbios do 
aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença alzheimer; doença de parkinson; prevenção 

de quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação; 

parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; planejamento 

familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 

- NOAS-SUS de 2002; Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 

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

Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa 

Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF. 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

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

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

DIU; anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência; anticoncepção de 

emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal; 
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osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus. 
Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e 

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

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

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

assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar; 
amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos; 

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

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

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

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

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

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

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

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

Doença Pneumocóccica; Doenças Oportunistas na AIDS; Doenças Sexualmente Transmissíveis; 
Esquistossomose; Estafilococcias; Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; 

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

Leptospirose; Malária; Paracoccidioidomicose; Parasitosse Intestinais; Síndrome da 

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

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

Antimicrobianos. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. 
Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 

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

Saúde. 

 

MÉDICO LEGISTA 
1. Introdução, histórico e conceitos básicos; 1.2.  Perícia médico- legal: peritos, documentos 

médicos, laudos periciais, modelos e interpretação, aspectos da ética médica; 2. Antropologia 

forense: identidade e identificação, métodos antigos e recentes,  biometria médica; 3. 

Traumatologia forense I: conceito, aspectos jurídicos; 4. Traumatologia forense II: agentes 

mecânicos; 5. Traumatologia for ense III: outros agentes (físicos, químicos, físico-químicos); 6. 

Traumatologia forense IV: exames complementares, laudos, discussão, aspectos éticos; 7. 
Infortunística; 8. Sexologia forense: introdução, técnica de exames, aspectos éticos; 9. 

Sexologia forense, estupro, métodos de exames, elaboração, interpretação de laudo e quesitos; 

10. Ato libidinoso: conceito, aspectos médicos; 11. Casamento: impedimentos, nulidade e 

anulabilidade; 12. Gravidez e aborto: conceitos clínico e jurídico, provas laboratoriais, 

discussão, controle de natalidade, métodos; 13. Introdução à genética forense; 14. Perícia 

Genética: Formalidades e Legislação; 15. Genética de População – Equilíbrio de Hardy-
Weinberg; 16. DNA Nuclear: estrutura e funções; 17. Método de análise do DNA e 

procedimentos laboratoriais; 18. DNA nas áreas cível e criminal – análise de vínculo genético e 

de genótipos coincidentes; 19. Interpretação dos resultados – inclusão e exclusão; 20. Herança 

uniparental – DNA mitocondrial e cromossomo Y; 21. Toxicologia forense: Drogas: conceito e 

classificação, métodos de exame, aspectos médicos, sociais e jurídicos; 22. Embriaguez: 
aspectos médicos e jurídicos; 23. Psicopatologia forense: classificação das doenças mentais, 

estudo médico-legal da imputabilidade e da responsabilidade penal; 24. Estudo médico-legal 

da capacidade civil; 25. Estudo médico-legal do alcoolismo e da dependência química; 26. 

Tanatologia forense: aspectos médicos, éticos e jurídicos da morte; 27. Necropsia: classificação, 

técnica e retirada dos órgãos; 28. Direito do morto: transplantes e legislação; 29. Provas da 

morte: docimasia, declaração de óbito e implicações médico-legais; 30. Causa jurídica da 
morte; 31. Mortes violentas e mortes naturais.  

 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

Doenças inflamatórias/infecciosas do SNC. Doenças hereditárias e degenerativas do SNC. 

Doenças  desmielinizantes.  Doenças cérebro-vasculares. Epilepsias.  Convulsões na infância. 
Retardo do desenvolvimento Neuro-psicomotor. Tumores. Cefaléias. Neuroparasitoses. 

Transtornos do sistema nervoso periférico. Neuroimunologia.  Neuroimagem. Exames 

complementares.  Epidemiologia. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de 

Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 
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Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de 
Promoção de Saúde. 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de refração e correção das 

ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. Terapêutica geral. Técnica 
cirúrgica.  Afecções do trato uveal: irites, iridociclites, coroidites. Neuro-oftalmologia: 

papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações oculares nas afecções do 

sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito, agudo e secundário. Técnica cirúrgica. 

Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares. Técnica cirúrgica. Afecções do cristalino: 

congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata. Afecções da 

retina: congênitas, traumáticas e vasculares. O descolamento e noções básicas de seu 
tratamento cirúrgico. Tumores. Alterações retinianas nas doenças em geral. Afecções das 

pálpebras: congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, inflamatórias 

e tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas e inflamatórias. Noções 

básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e de 

prevenção em saúde ocular; epidemiologia das doenças oculares; prevenção da cegueira. 
 

MÉDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA  

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

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

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

do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa 
da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. 

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

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

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

fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero: da extremidade distal 
do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia. 

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

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

Ferimento da mão. 

 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
Patologia e tratamento do ouvido externo, do ouvido médio e do ouvido interno. Otoneurologia. 

Anatomia e patologia do nervo facial. Anatomia e fisiologia do nariz e seios paranasais. 

Diagnóstico, patologia e tratamento das doenças crônicas do nariz e seios paranasais. 

Anatomia e fisiopatologia do anel linfático de Waldeyer. Anatomia e fisiopatologia da cavidade 

bucal, faringe, laringe e pescoço. Doenças e tratamento das glândulas salivares, cavidade 

bucal, faringe e laringe. Distúrbios da fala e da linguagem. Alergia em Otorrinolaringologia. 
 

MÉDICO PEDIATRA I 

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

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

Doenças Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na Infância. Parasitoses 
Intestinais na Infância. Doenças Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde 

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

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

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

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

Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle Social na Saúde. 
Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 

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

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

SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

 
MÉDICO PEDIATRA II 

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

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

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

Intestinais na Infância. Doenças Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde 
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Pública. Acidente com Animais Peçonhentos. Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – 
Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em 

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

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

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

Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 

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

SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do 
adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças 

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

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

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

referência. Doenças de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença 
Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 

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

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

urgências e emergências de pequena, média e baixa complexidade. Política de saúde mental – 

Reforma Psiquiátrica. 

 
MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

Métodos de diagnóstico em Pneumologia. Avaliação funcional respiratória. Epidemiologia, 

diagnóstico e tratamento dos seguintes assuntos: Tuberculose; Neoplasias Pleuropulmonares 

(Câncer de pulmão, neoplasias pleurais e metástases pleuro-pulmonares). Asma. DPOC. 

Derrames Pleurais. Pneumopatias Intersticiais Difusas. Pneumonias. Micoses Pulmonares. 
Doenças Mediastinais. Pneumopatias Ocupacionais. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

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

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

do humor [afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoforme. 
Síndromes comportamentais associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. 

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

do desenvolvimento psicológico. Transtornos emocionais e de comportamento com início 

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

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

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

 

MÉDICO UROLOGISTA 

Anomalias congênitas urológicas. Tumores de bexiga. Tumores de rins. Traumatismo de uretra 

e bexiga. Tumores de próstata. Infecções urinárias. Litíase renal. Reflexo vésico ureteral. 
Criptorquidia. D.S.T./AIDS. Epidemiologia. Impotência sexual. Hidrocele. Patologias escrotais. 

Hidronefrose. Métodos de esterilização definitiva: vasectomia. Planejamento familiar. 

 

MÉDICO VASCULAR 

Métodos diagnósticos e terapêuticos em doenças vasculares, incluindo Procedimentos 

endovasculares. Ateroesclerose, etiopatogenia, fisiopatologia, patologia e diagnóstico. 
Substitutos vasculares. Oclusões arteriais agudas. Traumatismos vasculares. Oclusões 

arteriais crônicas. Aneurismas arteriais. Fístulas artério-venosas. Tratamento anticoagulante e 

fibrinolítico. Doença trombo-embólica. Varizes dos membros inferiores. Síndrome pós-

trombótica. Linfangites e erisipelas. Pé diabético.Tumores vasculares.  

 
PEDAGOGO II 

Conhecimento específico na área de atuação. Conhecimentos que condizem com a formação 
exigida no cargo. O significado histórico-social da Orientação Educacional:  Origem e trajetória da O E no 

Brasil, Dimensões Filosóficas, Políticas, Sociais e Pedagógicas, Tendências e desafios atuais da Orientação 

Educacional. Campos de atuação e a prática do Orientador Educacional: A função do Orientador educacional, A 
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Orientação Educacional em face à Legislação Educacional de País, A Orientação Educacional e as Formas 

Alternativas da Educação. A Orientação Educacional e a revolução teórica-prática da educação: A OE e a 

organização escolar, Ação integrada da OE, Nova dimensão da OE. A prática da supervisão escolar: 

reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação supervisora nos níveis e nas 

modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação 

de jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O supervisor escolar no 
cotidiano da escola: reuniões, calendário escolar, conselho de classe, organização das turmas, 

entrevistas, formação continuada, questões de planejamento( PPP, planos de estudos, plano de 

trabalho e estudos de recuperação), avaliação,registros. Projeto de supervisão. 

 

SECRETÁRIO EXECUTIVO  

A história do Profissional em Secretariado Executivo. A Ética Profissional, a Ética Empresarial 
e atuação do Secretário Executivo. O Secretário Executivo no mundo atual. Necessidade do 

domínio de atividades secretariais. Papel do Secretário Executivo na organização e na 

condução de reuniões. Importância do relacionamento humano no dia-a-dia do Secretário 

Executivo. O Secretário Executivo e o mundo da eletrônica. A contribuição da Comunicação 

Empresarial nas atividades secretariais. Sobre a necessidade do conhecimento das línguas 
materna e estrangeiras. O papel do estágio no mundo do profissional do Secretário Executivo. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Introdução à Administração. Teoria Geral da Administração: Evolução da Teoria e da prática 

nas organizações. Administração de Recursos Humanos. Organização Sistemas e Métodos. 

Gestão da Qualidade. Sistema de Administração de Materiais. Administração Financeira. 
Administração Estratégica, Administração Pública: Licitações: modalidades, prazos, contratos, 

habilitação. Contratos Administrativos. Patrimônio Público. Bens Públicos. Controle da 

Administração Pública. Responsabilidade Civil da Administração e Lei de Responsabilidade 

Fiscal. Organizações: processos administrativos e de trabalho, estrutura organizacional, 

autoridade, delegação, descentralização, mudança e inovação organizacionais, comunicação. 

Liderança: eficiência e eficácia. Competitividade. Competências gerenciais. Administração de 
projetos. 

 

 

MÉDIO 

 
PORTUGUÊS 

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

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

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

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

nominal e verbal. 
 

MATEMÁTICA 

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

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

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

 

INFORMÁTICA 
Conceitos básicos em informática: Hardware: periféricos e dispositivos de entrada, saída e 

armazenamento de dados. Software: tipos de software e conceitos básicos de sistemas 

operacionais. Noções de ambiente Windows XP: Conceitos de organização e de gerenciamento 

de arquivos e pastas, Usando o Mouse, Trabalhando com Janelas, Configurando a Barra de 
Tarefas, Configurando o Computador: Configurações Regionais, Data e Hora do Sistema, 

Mouse, Teclado, Organizando o Computador, Modos de Visualização, Acessando Unidade de 
disco, Windows Explorer, Lixeira, Calculadora, Paint. Conceitos e funções de aplicativos de 

editores de texto, planilhas eletrônicas, apresentações (Word, Excel e PowerPoint – Office versão 

2003). Internet: conceitos básicos e serviços associados à internet: navegação, correio 

eletrônico, grupos de discussão, busca e pesquisa. 
 

CONECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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AGENTE DE SAÚDE 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Diferentes processos de execução; Noções 

básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do 

trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito 

de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

execução do serviço de agente de saúde. 
 

AGENTE DE TRÂNSITO 

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O Sistema Nacional de Trânsito: competências dos 

diferentes órgãos executivos e das diferentes entidades da federação. Normas gerais de 

circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, licenciamento, condução de 

escolares. Habilitação. Infrações, penalidades, medidas administrativas, processo 
administrativo, crimes de trânsito. Distribuição de competência dos órgãos executivos de 

trânsito. Noções de Primeiros Socorros. Defesa Pessoal e Técnicas para defesa e ataque - Tática 

de Direção Defensiva/Ofensiva/Evasiva. Sistema de Segurança Pessoal. Sigilo Profissional. 

Direitos Humanos e Relações Humanas no Trabalho. Sistema de Segurança Pública e Crime 

Organizado. Lei Seca. Mecânica Básica. 
 

ASSISTENTE AO EDUCANDO 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Diferentes processos de execução; Noções 

básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do 

trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito 

de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de assistente ao educando. Procedimentos adequados ao atendimento à 

criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene. 

 

ATENDENTE DE CRECHE 

Concepções de sociedade, homem e educação; A função social da escola pública; O 
conhecimento científico e os conteúdos escolares; A história da organização da educação 

brasileira; O atual sistema educacional brasileiro; Os elementos do trabalho pedagógico 

(objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos e avaliação escolar); Concepção de 

desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; 

procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, 

alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 
9.394/96.  Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90. 

 

ATENDENTE DE DENTISTA 

Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas 

de atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no campo operatório; 

Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias 
intra-orais; Preparo do paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação 

do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de 

métodos preventivos para controle de cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao 

paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em gesso; Esterilização de Material; 

Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, 
instrumentais e materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Palmas; Noções básicas de portaria, 

decreto, ofício, arquivo; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas 
maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas. 

 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e Fungos. 

Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres Vivos. Remessas de 

material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do instrumental para a coleta do 
material a ser analisado. Diluição de material para realização de diversos exames. Métodos de 

Coloração. Confecção de lâminas. Boas práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. 

Anitização. 
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DESENHISTA 
Desenho básico de projeto: formatos, escalas, símbolos e convenções. Normas ABNT. 

Representação de projetos. Projetos de modificação e acréscimos. Elementos básicos do projeto: 

etapas de projeto, plantas baixa e de situação, fachadas, cortes e detalhes. Noções de 

topografia. Levantamento arquitetônico e urbanístico. Locação de obras. Tecnologia das 

construções. Conhecimento dos sistemas AUTOCAD e Corel Draw. Conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 

 

ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Diferentes processos de execução; Noções 

básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do 

trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito 
de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

execução do serviço de eletricista de veículo. 

 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais propriedades físicas e químicas, 
importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e adubação: elementos essenciais às 

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

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

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

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

emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, cuidados com o 
armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes para a determinação da 

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

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

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

(identificação de tipos e usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e 
pomar, classificação de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. Identificação 

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

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

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

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

equipamentos de aplicação e proteção. Tecnologia da produção (noções gerais), hortaliças e 
fruticultura. Zootecnia especial (noções gerais sobre manejo), apicultura, avicultura (galinhas e 

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

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

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

de criação, doenças, inseminação artificial e raças). 

 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

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

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

de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, 

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

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

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

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

Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do 
câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-

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

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

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

28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 

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

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

para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 

administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de 
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Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; 
Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 

Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência 

Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 
Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX. Conhecimento sobre o pacote 

Microsoft Office 97/2000, XP, 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). Open Office, 

Broffice, Hardware-componentes de microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de 

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

entrada e saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE e SCSI. Configuração de 

microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de 
computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, Zip Drives, Multimídia e 

Modens. Proteção: princípios básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de 

equipamentos e de sistemas de informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. 

Conhecimentos de instalação e operação dos sistemas operacionais(Windows e linux). Apoio na 

instalação e na atualização de softwares antivírus. Redes de computadores e Internet. 
Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISSO.  Meios de 

transmissão: cabo coaxial, par trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento estruturado. 

Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet, fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, 

ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura 

TCP/IP. Redes públicas. RENPAC. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e 

roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: Internet 
Explorer, Netscape e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos 

relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e responsabilidade; Conhecimentos 
básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, tórax, membros superiores e 

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

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

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

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

do revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e precauções - 
equipamentos de proteção individual e coletiva; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 

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

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

Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 

 

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 
Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, mapas e plantas, 

Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo Esférico, Elipsoidal, 

Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, Azimute e Rumo, Aparelhos 
utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e indiretas, Levantamento Planimétrico: 

Método de Irradiação, Método de Caminhamento, Levantamento e Cálculo de Poligonais 
Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da Poligonal, Verificação do Erro de Fechamento 

Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas Parciais, Verificação do Erro de Fechamento 
Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de Áreas. Levantamento Altimétrico: Introdução ao 

Levantamento Topográfico Altimétrico, Nivelamento Geométrico, Métodos de Nivelamento 
Geométrico, Representação do Relevo, Curvas de nível, Métodos de Interpolação. Levantamento 
Planialtimétrico. Introdução ao Georeferenciamento: Métodos de Posicionamento, Receptores de 

GPS, Datuns, Coordenadas Geográficas, Coordenas UTM. Fotointerpretação: Aplicações nas 

ciências agrárias, Fundamentos, valoração. 
 

FUNDAMENTAL (Auxiliar De Serviços Gerais– Fem., Auxiliar De Serviços Gerais– Masc., 

Auxiliar De Arquivo, Auxiliar De Transporte Escolar, Vigia/Guardião/Zelador) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Palmas. Geografia do 

País, Estado do Paraná e Município de Palmas.  
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FUNDAMENTAL (Auxiliar de Merenda e Cozinha, Carpinteiro, Merendeira, Operador De 

Máquinas, Mecânico, Chapeador/Pintor, Pedreiro, Eletricista/Encanador, Agente 

Comunitário De Saúde – Equipe Saúde Da Família Central, Santuário, Santa Cruz E 

Divino, Agente Comunitário De Saúde – Equipe Saúde Da Família Da Hípica, Agente 
Comunitário De Saúde – Equipe Saúde Da Família Do Lagoão, Agente Comunitário De 

Saúde – Equipe Saúde Da Família Eldorado, Vila Operária I E Ii E Vila Rural, Agente 

Comunitário De Saúde – Equipe Saúde Da Família Lagoão / Hípica, Agente Comunitário 

De Saúde – Equipe Saúde Da Família Rocio, Aeroporto E Fortunato(2), Agente Comunitário 

De Saúde – Equipe Saúde Da Família Klubege, Caldeiras E São Luiz, Agente Comunitário 

De Saúde – Equipe Saúde Da Família Serrinha, São Francisco, Tia Joana E 
Assentamentos) 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Palmas. Geografia do 

País, Estado do Paraná e Município de Palmas.  
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL, 

SANTUÁRIO, SANTA CRUZ E DIVINO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE 

SAÚDE DA FAMÍLIA DA HIPICA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA 
FAMÍLIA DO LAGOÃO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA 

ELDORADO, VILA OPERÁRIA I E II E VILA RURAL, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA LAGOÃO / HÍPICA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ROCIO, AEROPORTO E FORTUNATO(2), AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA KLUBEGE, CALDEIRAS E SÃO 
LUIZ, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRINHA, SÃO 

FRANCISCO, TIA JOANA E ASSENTAMENTOS 

O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde 

um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente 

Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e 

epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); 
Doenças mais comuns na comunidade: Doenças Transmissíveis e Não Transmissíveis, 

(Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde 

Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: 

(Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, 

Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, 

Puerpério: Um tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco 
Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e 

Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de 

Acidentes); Educação em saúde. 

 

AUXILIAR DE MERENDA E COZINHA 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 

ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de 

alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em 

geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e 

conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Higiene 

Pessoal, ambiental e de materiais de consumo. 
 

CARPINTEIRO 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 

básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 

trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito 
de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

execução do serviço de carpinteiro. Noções básicas de atendimento ao público. 

 

CHAPEADOR/PINTOR 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções 
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básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do 
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito 

de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 

execução do serviço de chapeador/pintor. Noções básicas de atendimento ao público. 

 

ELETRICISTA/ENCANADOR 
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de 

segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. Primeiros 

socorros: papel do socorrista. Parada cardiorespiratória. Entorses, luxações e fraturas. 

Vertigens, desmaios e convulsões. Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. 

Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. Tipos de 

tubulação. Tipos de conexão. Materiais utilizados. Equipamentos utilizados. Ligações de água. 
Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Tipos de Poços e Bombas d’água. Noções 

de motor de bombas. Segurança dos equipamentos. Noções gerais de primeiros socorros. 

Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de 

Acidentes. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de trabalho. 

Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 

MECÂNICO 

Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas de 

mecânica de veículos e máquinas pesadas. Funcionamento dos principais componentes de um 

motor à combustão. Montagem e desmontagem das principais peças que compõem um motor à 

combustão. Parte elétrica de veículos pesados. Sistema de suspensão e frenagem de veículos 
pesados. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 

 

MERENDEIRA 

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

ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de preparação de 
alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em 

geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; Guarda e 

conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de Limpeza e de cozinha; Relatório 

de pedidos de materiais de consumo, limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, 

ambiental e de materiais de consumo. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS  

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

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

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

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

outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 

PEDREIRO 

Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de alvenaria e 

concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 

utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção; 

Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 

 

 

 

MAGISTÉRIO 
 

PORTUGUÊS 

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

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

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância 

nominal e verbal. 

 

FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO 
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Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em 
transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização;  Inter-relações dos 

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

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

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

procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Lei n° 9.394/96 – Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDBN. Didática.  Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

PROFESSOR 

Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidades mentais.  Desenvolvimento da 
inteligência. Estágios do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de 

Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos conceitos 

científicos na infância. Pensamento e palavra. Princípios e fundamentos dos referenciais 

curriculares. Noções básicas do cargo de professor de educação infantil. 

 
PROFESSOR INSTRUTOR LIBRAS 

Conhecimentos específicos da Libras; Legislação específica da Libras - Legislação de Libras. 

LEI Nº. 10.436 de 24 de abril de 2002. DECRETO Nº. 5.626, DE 22/12/2005; Abordagem 

educacional e cultural do surdo no mundo; A Educação do Indivíduo Surdo no Brasil; Ética 

profissional do tradutor / intérprete da Libras; Compreensão da Língua Brasileira de Sinais – 

Libras. 
 

PEDAGOGO 

Conhecimento específico na área de atuação. Conhecimentos que condizem com a formação 
exigida no cargo. O significado histórico-social da Orientação Educacional:  Origem e trajetória da O E no 

Brasil, Dimensões Filosóficas, Políticas, Sociais e Pedagógicas, Tendências e desafios atuais da Orientação 

Educacional. Campos de atuação e a prática do Orientador Educacional: A função do Orientador educacional, A 

Orientação Educacional em face à Legislação Educacional de País, A Orientação Educacional e as Formas 

Alternativas da Educação. A Orientação Educacional e a revolução teórica-prática da educação: A OE e a 

organização escolar, Ação integrada da OE, Nova dimensão da OE. A prática da supervisão escolar: 

reflexão e análise com base em princípios teóricos. A ação supervisora nos níveis e nas 

modalidades de ensino: educação infantil, ensino fundamental, educação especial e educação 
de jovens e adultos. Laboratórios de aprendizagens e brinquedoteca. O supervisor escolar no 

cotidiano da escola: reuniões, calendário escolar, conselho de classe, organização das turmas, 

entrevistas, formação continuada, questões de planejamento( PPP, planos de estudos, plano de 

trabalho e estudos de recuperação), avaliação,registros. Projeto de supervisão. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física; Objetivos da Educação 

Física; Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar; Esportes (regras 

oficias); Desenvolvimento Humano – aprendizagem motora; Recreação Escolar; 

Anatomia/fisiologia do exercício; Qualidade de Vida; Parâmetros curriculares nacionais. 

 
PROFESSOR DE ARTES 

Histórico do ensino das artes no Brasil e suas perspectivas atuais. Teoria e prática do ensino 

das artes escolas brasileiras. Critérios para seleção de conteúdos no ensino das artes. 

Organização do tempo e do espaço na prática do ensino das artes. Critérios para avaliação no 

ensino das artes. 

 
PROFESSOR DE INGLÊS 

Compreensão de textos contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Estruturas gramaticais: 

Substantivos, caso possessivo. Adjetivos: indefinidos, interrogativos. Graus comparativos. 

Pronomes: pessoais, possessivos, reflexivos, indefinidos, interrogativos, relativos. Verbos 

(modos, tempos e formas): regulares e irregulares, auxiliares, modais. Voz ativa e passiva. 
Discurso direito e indireto. Sentenças condicionais. Advérbios. Preposições. Conjunções. 

Formação de palavras: composição e derivação.  
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ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

 

Cargo 

ASSISTENTE SOCIAL 

Planeja e executa atividades que visam a assegurar o processo de melhoria da qualidade de vida, 

bem como busca garantir o atendimento das necessidades básicas das classes populares e dos 

Segmentos sociais mais vulneráveis às crises sócio-econômicas, e outras atividades correlatas; 

Aconselha e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no 

conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a 

técnica necessária, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e melhor convívio 

em sociedade; Promove a participação consciente dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas 

potencialidades e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o 

progresso coletivo e individual, tanto a nível de execução como de assessoramento; Desenvolve  

a consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada à 

participação em atividades comunitárias, para atender as aspirações pessoais desse indivíduo e 

inter-relacioná-lo ao grupo; Programa a ação básica de uma comunidade nos campos social, 

médico e outros, valendo-se da análise dos recursos e das carências sócio-econômicas dos  

indivíduos e da comunidade em estudo, para possibilitar a orientação adequada da clientela e o 

desenvolvimento da comunidade; Colabora no tratamento de doenças orgânicas e 

psicossomáticas atuando na remoção dos fatores psicossociais e econômicos que interferem no 

tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; Organiza e executa programas de serviços 

social em empresas e órgãos de classe, realizando atividades de caráter educativo, recreativo, 

assistência à saúde e outras, para facilitar a integração dos trabalhadores aos diversos tipos de 

ocupações contribuir para melhorar as relações humanas na empresa; Assiste as famílias nas suas 

necessidades básicas, orientando-se e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico e de 

outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma melhor convivência entre os 

membros; Da assistência ao menor carente ou infrator, atendendo as suas necessidades 

primordiais, para assegurar-lhe o desenvolvimento sadio da personalidade e integração na vida 

comunitária; Identifica os problemas e fatores que perturbam ou impedem a utilização da 

potencialidade dos educandos, analisando as causas dessas perturbações, para permitir a 

eliminação dos mesmos com vistas a um maior rendimento escolar; Assiste a encarcerados, 

programando e desenvolvendo atividades de caráter educativo e recreativo nos estabelecimentos 

penais e atendendo as suas necessidades básicas, para evitar a reincidência do ato anti-social e 

permitir sua reintegração na sociedade; Articula-se com profissionais especializados em outras 

áreas relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter subsídios 

para elaboração de diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos 

diversos de atuação, como orientação e reabilitação profissional, desemprego, amparo a 

inválidos, acidentados e outros; Executa outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia 

imediata. 

 

BIOQUÍMICO 

Realiza pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos, 

desenvolvendo experiências, testes e análises, e estudando a ação química de alimentos, 

medicamentos e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para incrementar os 

conhecimentoscientíficos e determinar suas aplicações na indústria, medicina e outros campos; 

Estuda a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e outras substâncias sobre 

tecidos e funções vitais, analisando os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e 

outros fenômenos bioquímicos, para verificar os efeitos produzidos no organismo e determinar a 

adequação relativa de cada elemento; Realiza experiências e estudos de bioquímica, 

aperfeiçoando ou criando novos processos de conservação de alimentos e bebidas, produção de 

soros, vacinas, hormônios; Pode fazer análise de água bacteriológica; Informar sempre aos 

pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu próximo; Procurar sempre 
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aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua 

comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas como 

ausência de doenças, seus canais para  reivindicar suas necessidades, ajuda-lo a organizar-se para 

atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua 

comunidade as ameaças a saúde; Participar de cursos, seminários, palestras, no seu 

aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo assistência, realizando o 

proposto pela última campanha nacional de saúde; Dar cursos, seminários, palestras sobre saúde 

individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e 

modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua atividade profissional no local que atue visando o 

máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários para o serviço público e para o 

usuário, bem como retardo na solução no seu problema e descrédito no profissional e na 

instituição que o abriga; Auxiliar as outras Departamentos da Prefeitura Municipal, Fundações e 

Autarquias, e qualquer entidade que solicite informações necessárias à promoção da saúde; 

Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

promover a gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos 

ambientais, seus serviços afins e correlatos; Promover estudo e execução de monitoramento 

ambiental de dragagem simples de areias fluviais; Desenvolvimento da atividade são necessários 

conhecimentos sobre mecânica dos solos, fundações, resistência dos materiais, sistemas 

estruturais, construção civil, dentre outros. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

Elabora, executa e dirige projetos de engenhariacivil relativos a rodovias, esgoto pluvial e 

cloacal, sistema pluvial de esgoto e demais obras públicas, estudando características e 

preparando planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a 

construção, manutenção e reparo das obras mencionadas e assegurar os padrões técnicos 

exigidos; Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra, estudando o 

projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais 

apropriado para a construção; Elabora o projeto da construção de pavimentação e saneamento, 

preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de materiais, 

equipamentos e mão-de-obra necessários e efetuando um orçamento dos custos, a fim de serem 

apreciados; Prepara o programa de trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros 

subsídios, que se fizerem necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do 

desenvolvimento das obras; Dirige a execução de projetos, acompanhando e orientando as 

operações à medida que avançam as obras, para padrões de qualidade e segurança 

recomendados; Coordena as funções topográficas, desenhos de cadastro, levantamentos 

planialtimétricos e de urbanização; Assessorar o público quanto a desmembramentos, 

loteamentos, abertura de ruas e regularização da situação existente com base nas leis vigentes; 

Elabora um cadastro de todas as ruas do município para manter atualizado suas condições e 

mapas; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

MÉDICO AUDITOR  

Efetua o controle e avaliação dos recursos e procedimentos adotados, zelando pela manutenção 

dos serviços, detectando eventuais distorções e propondo medidas para melhor desempenho e 

resolutividade dos serviços médicos, nos termos das Leis 8.080 e 8689 e sua regulamentação e 

trabalhos na clínica geral, de acordo com a necessidade do município.Pode atender as urgências 

clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Atendimento básico e/ou especializado para os locais 

onde for designado no município; Informar sempre aos pacientes seus direitos e deveres com 

relação a sua saúde e ao seu próximo; Procurar sempre aumentar os conhecimentos do paciente 

sobre como atuar para manter sua saúde e da sua comunidade, informar-lhe sobre saúde com 

todos os seus componentes, e não apenas como ausência de doença, seus canais para reivindicar 
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suas necessidades, bem como ajuda-lo a organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de 

Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar 

e participar de cursos, seminários, palestras, no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa 

na mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia 

nacional de saúde; Dar cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva 

e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a 

saúde; Exercer sua atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim 

custos desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do 

seu problema e conseqüente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar as 

outras Departamentos da  Prefeitura Municipal, Fundações, Autarquias e a qualquer entidade que 

solicite informações necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no 

sistema a critério da chefia imediata. 

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas;realizar exames de 

insuficiência Cardíaca Congestiva; realizar exames de hipertensão pulmonar;  realizar exames de 

aterosclerose;  realizar exames de doença arterial coronária; realizar exames de arritmias 

cardíacas, de miocárdiopatias e doenças do pericárdio. Realizar terapêutica em cardiologia; atuar 

na prevenção em cardiologia: (primária e secundária); organizar os serviços de saúde de acordo 

com as atribuições do cargo público; organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação 

(epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica); expedir atestados médicos; respeitar a 

ética médica;planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO CARDIOLOGISTA PEDIÁTRICO 

Realizar exames subsidiários em cardiologia, cardiopatias congênitas; realizar exames de 

insuficiência Cardíaca Congestiva; realizar exames de hipertensão pulmonar; realizar exames de 

aterosclerose; realizar exames de doença arterial coronária; realizar exames de arritmias 

cardíacas, de miocárdiopatias e doenças do pericárdio. realizar terapêutica em cardiologia; atuar 

na prevenção em cardiologia: (primária e secundária); organizar os serviços de saúde de acordo 

com as atribuições do cargo público; organizar estatísticas de saúde de sua área de atuação 

(epidemiologia, vigilância sanitária e epidemiológica); expedir atestados médicos; respeitar a 

ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL I 

Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 

curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade e na clínica 

geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o paciente, auscultando, palpando ou 

utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnostico; Requisita exames 

complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e interpreta resultados de Raio-X, 
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bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para confirmar ou 

informar diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 

administração; Mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, 

tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Pode emitir 

atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações 

legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Atendimento básico 

e/ou especializado para os locais onde for designado no município; Informar sempre aos 

pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu próximo; Procurar sempre 

aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua 

comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas como 

ausência de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajuda-lo a 

organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si 

próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar e participar de cursos, seminários, 

palestras, no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo 

assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de saúde; Dar 

cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for 

necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua 

atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários 

para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu problema e - 41 -

onsequente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar as outras 

Departamentos da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade que 

solicite informações necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no 

sistema a critério da chefia imediata. 

 

MÉDICO CLÍNICO GERAL II 

Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 

curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade e na clínica 

geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o paciente, auscultando, palpando ou 

utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnostico; Requisita exames 

complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e interpreta resultados de Raio-X, 

bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para confirmar ou 

informar diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de 

administração; Mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, 

tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Pode emitir 

atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações 

legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; Atendimento básico 

e/ou especializado para os locais onde for designado no município; Informar sempre aos 

pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu próximo; Procurar sempre 

aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua 

comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas como 

ausência de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajuda-lo a 

organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si 

próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar e participar de cursos, seminários, 

palestras, no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo 

assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de saúde; Dar 

cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for 

necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua 

atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários 

para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu problema e - 41 -

onsequente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar as outras 

Departamentos da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade que 
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solicite informações necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no 

sistema a critério da chefia imediata. 

 

MÉDICO DE CABEÇA E PESCOÇO 

Realizar diagnostico, tratamento e cirurgias de pequeno, médio e grande porte no bloco cirúrgico 

do HSE; Atendimento ambulatorial de consultas preagendadas; Acompanhar pacientes em 

enfermaria e UTI caso requerido; Realizar pareceres de sua especialidade dentro das 

dependências do HSE; Fornecer relatórios cirúrgicos e de alta; Participar de reuniões 

administrativas quando convocados;Obedecer normas e diretrizes do órgão. 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido 

pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; organizar, e atuar e fomentar 

políticas de saúde pública em epidemiologia, mecanismos de ação hormonal, doenças 

hipotalâmicas, hipopituarismo, adenoma hipofisários, avaliação funcional da tireóide e suas 

patologias feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento 

humano, puberdade normal e patológica, alterações glicêmicas, dislipidemias, metabolismo do 

cálcio, desordens das glândulas paratireóides; doenças do metabolismo ósseo, osteoporose, 

neoplasia endócrina múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios da tireóide, hirsutismo, obesidade, 

distúrbios gonadais, etc.; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 

particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de 

relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido 

pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; organizar, e atuar e fomentar 

políticas de saúde pública em epidemiologia, mecanismos de ação hormonal, doenças 

hipotalâmicas, hipopituarismo, adenoma hipofisários, avaliação funcional da tireóide e suas 

patologias feocromocitoma, hiperaldosteronismo primário, crescimento e desenvolvimento 

humano, puberdade normal e patológica, alterações glicêmicas, dislipidemias, metabolismo do 

cálcio, desordens das glândulas paratireóides; doenças do metabolismo ósseo, osteoporose, 

neoplasia endócrina múltipla 1 e 2, diabetes, distúrbios da tireóide, hirsutismo, obesidade, 

distúrbios gonadais, etc. planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 

particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de 

relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO ESF 

Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência 

integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar 

consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; Realizar as atividades 
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clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na 

Norma Operacional da Assistência à Saúde NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à prática da 

saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de 

diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e 

emergências; Encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a 

continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referência e 

contra referência; Realizar pequenas cirurgias ambulatórias; Indicar internação hospitalar; 

Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito. 

 

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 

curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade que consiste 

na medicina que se ocupa das doenças privativas das mulheres, bem como da gravidez, do parto 

e do puerpério e na clínica geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o 

paciente, auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar 

diagnóstico; Requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e 

interpreta resultados de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões 

normais para confirmar ou informar diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem 

e respectiva via de administração; Mantém registro dos pacientes examinados, anotando a 

conclusão diagnostica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica 

adequada; Pode emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para 

atender as determinações legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou 

traumatológicas; Atendimento básico e/ou especializado para os locais onde for designado no 

município; Informar sempre aos pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao 

seu próximo; Procurar sempre aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para 

manter sua saúde e da sua comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus 

componentes, e não apenas como ausência de doença, seus canais para reivindicar suas 

necessidades, bem como ajuda-lo a organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de 

Atendimento, visando diminuir para si próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar 

e participar de cursos, seminários, palestras, no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa 

na mudança do modelo assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia 

nacional de saúde; Dar cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva 

e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a 

saúde; Exercer sua atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim 

custos desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do 

seu problema e conseqüente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar as 

outras Departamentos da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade 

que solicite informações necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no 

sistema a critério da chefia imediata. 

 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Efetuar acompanhamento clínico (ambulatorial e hospitalar) de pacientes portadores de doenças 

infecciosas e/ou parasitárias causadas por vírus e/ou bactérias; realizar solicitação de exames-

diagnósticos especializados relacionados a doenças infecciosas e/ou parasitárias; analisar e 

interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para 

confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados 

a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter 

registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento 

prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades 

afins; coletar e avaliar dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, de forma a 

desenvolver indicadores de saúde da população; Elaborar programas epidemiológicos, 
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educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral; Clinicar e 

medicar pacientes dentro de sua especialidade; assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido 

pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as 

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

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

serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividade s para análise; executar 

outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO LEGISTA 

Executar autópsias ou exames necroscópicos em humanos, em partes de cadáveres putrefeitos e 

esqueletizados; executar perícias de exumação; coletar amostras biológicas de humanos, para 

fins de exames complementares; realizar exames periciais de natureza antropológica; realizar 

exames periciais em vivos: lesões corporais, sexológicos, embriaguez, toxicológicos e também 

nas especialidades médicas; acompanhar equipes de perícia em local de crime contra a pessoa, 

quando necessário, a critério da Autoridade requisitante; zelar pela cadeia de custódia; dirigir 

viaturas e portar armas; atender locais de crimes com características diversificadas, incluindo 

contato direto com pessoas portadoras de doenças contagiosas ou com substâncias tóxicas 

(agentes físicos, químicos e/ou biológicos);atender ao público em geral. 

 

MÉDICO NEUROLOGISTA 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade; realizar solicitação de exames-

diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de 

exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o 

diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da 

doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar 

dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da população; 

Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a comunidade 

em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 

que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a 

ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais 

servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; guardar 

sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior 

hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa 

interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de relatórios semestrais das 

atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade 

associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia ocular, formação, 

desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho lacrimal, lágrimas, 

conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, glaucoma, estrabismos, 

órbita, neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças sistêmicas, doenças 

imunológicas do olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia preventiva, 

assuntos especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.; realizar solicitação de 

exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar 
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resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou 

informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias 

específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos 

pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a 

evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; 

coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de saúde da 

população; Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a 

comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou 

do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou 

indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante 

legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 

técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 

municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 

conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 

particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; apresentação de 

relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da mesma natureza ou 

nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO ORTOPEDISTA/TRAUMATOLOGISTA 

Realizar avaliação clínica e psiquiátrica; planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades de 

assistência a saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas específicas individuais 

e/ou grupais, nos níveis preventivos, curativos, de reabilitação e reinserção social, de acordo com 

as necessidades; prestar assistência as vítimas de violência em suas famílias; emitir atestados e 

pareceres sobre as condições de saúde mental dos pacientes; trabalhar em equipe 

multiprofissional e interdisciplinar; participar de reuniões da unidade e outras sempre que 

convocado pelos superiores; desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais que concorram 

para promover a saúde das pessoas e de suas famílias; participar de capacitações e treinamentos 

sempre que necessário ou que convocado pela gestão da unidade; participar do acolhimento 

atendendo as intercorrências dos usuários; atender nos domicílios sempre que houver 

necessidade; garantir a integralidade da atenção a saúde do usuário; preencher adequadamente os 

prontuários e todos os instrumentos de coleta de dados da unidade; participar do planejamento 

das atividades a serem desenvolvidas na instituição por residentes, estagiários ou voluntários; 

realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua especialidade 

analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões normais 

para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever medicamentos 

relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; 

manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas dentro de 

atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver 

indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendimento médico-

preventivo, voltado para a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido 

pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as 

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

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

serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 
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orientando os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever 

medicamentos de forma legível, na especialidade de Otorrinolaringologia e Clínica Geral, 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; Prestar 

atendimento de urgência em Otorrinolaringologia e Clínica Geral; Prestar serviços de âmbito de 

saúde pública, executando atividades clínico, 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. 

 

MÉDICO PEDIATRA I 

Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 

curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade que consiste 

na medicina que trata do diagnóstico e tratamento das doenças das crianças em todos os seus 

aspectos e na clínica geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o paciente, 

auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico; 

Requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e interpreta resultados 

de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para 

confirmar ou informar diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva 

via de administração; Mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 

diagnostica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Pode 

emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as 

determinações legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; 

Atendimento básico e/ou especializado para os locais onde for designado no município; Informar 

sempre aos pacientes seus direitos e deveres  com relação a sua saúde e ao seu próximo; Procurar 

sempre aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua 

comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas como 

ausência de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajuda-lo a 

organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si 

próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar e participar de cursos, seminários, 

palestras, no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo 

assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de saúde; Dar 

cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for 

necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua 

atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários 

para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu e conseqüente 

descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar as outras Departamentos da 

Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade que solicite informações 

necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia 

imediata. 

 

MÉDICO PEDIATRA II 

Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas de 

tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 

curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade que consiste 

na medicina que trata do diagnóstico e tratamento das doenças das crianças em todos os seus 
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aspectos e na clínica geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o paciente, 

auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico; 

Requisita exames complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e interpreta resultados 

de Raio-X, bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para 

confirmar ou informar diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva 

via de administração; Mantém registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão 

diagnostica, tratamento, evolução da doença, para efetuar orientação terapêutica adequada; Pode 

emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as 

determinações legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas; 

Atendimento básico e/ou especializado para os locais onde for designado no município; Informar 

sempre aos pacientes seus direitos e deveres  com relação a sua saúde e ao seu próximo; Procurar 

sempre aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua saúde e da sua 

comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas como 

ausência de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajuda-lo a 

organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si 

próprio e sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar e participar de cursos, seminários, 

palestras, no seu aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo 

assistencial vigente, realizando o proposto pela última conferencia nacional de saúde; Dar 

cursos, seminários, palestras sobre saúde individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for 

necessário, para criar mudanças de hábitos e de modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua 

atividade profissional visando o máximo de resolutividade, evitando assim custos desnecessários 

para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na solução do seu e conseqüente 

descrédito no profissional  e na instituição que o abriga; Auxiliar as outras Departamentos da 

Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade que solicite informações 

necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia 

imediata. 

 

MÉDICO PLANTONISTA 

Desenvolver atividades médicas de intensivistas nas UTI’S do HSE; Evolução clínica, 

assistência ventiladora e circulatória de pacientes graves; Realizar procedimento pertinentes à 

especialidade (entubação, ajuste de ventilação, punção venosa central etc.); Comparecer ao 

serviço em horário de plantão pré-determinado em escala de 24 horas semanais, com rendição 

homem-a-homem. 

 

MÉDICO PNEUMOLOGISTA 

Prestar assistência médica em pneumologia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à 

especialidade e executando tarefas afins; clinicar e medicar pacientes dentro de sua 

especialidade; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua 

especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 

padrões normais para confirmar ou informar diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever 

medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva 

ou terapêutica; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão 

diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências 

clínicas, dentro de atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a 

desenvolver indicadores de saúde da população; elaborar programas educativos e de atendimento 

médico-preventivo, voltado para a comunidade em geral;  assumir responsabilidades sobre os 

procedimentos médicos que indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato 

profissional que tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido 

pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar 

qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em 

que atua e demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as 

atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias 
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de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do 

serviço público; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras 

tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO PSIQUIATRA 

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para 

promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica 

especialmente na área de psiquiatria. 

 

MÉDICO UROLOGISTA 

realizar avaliação clínica em urologia, tais como: afecções da próstata, anomalias congênitas do 

sistema urogenital, cistite, disfunção vesical neurogênicas, disfunção sexual masculina, doenças 

inflamatórias da próstata, estrutura e função renal, hipertrofia do prepúcio, fimose e parafimose, 

investigação da função renal, insuficiência renal aguda e crônica, infecções do trato urinário, 

infecções genitais, incontinência urinária, lesões traumáticas do sistema urogenital, litíase do 

tratourinário, tumores do trato urinário, transtornos da bexiga, da uretra e do pênis, uretrite, etc.; 

trabalhar em equipe multiprofissional e interdisciplinar; participar do acolhimento atendendo as 

intercorrências dos usuários; atender nos domicílios sempre que houver necessidade; garantir a 

integralidade da atenção à saúde do usuário; desenvolver e/ou participar de projetos intersetoriais 

que concorram para promovera saúde das pessoas e de suas famílias; emitir diagnóstico, 

prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina 

preventiva ou terapêutica; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins; 

coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indica - dores de saúde da 

população; elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a 

comunidade em geral; preencher adequadamente os prontuários e todos os instrumentos de 

coleta de dados da unidade; participar do planejamento das atividades a serem desenvolvidas na 

instituição por residentes, estagiários ou voluntários; realizar solicitação de exames-diagnósticos 

especializados relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames 

diversos, comparando-os com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; 

manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença; assumir responsabilidades sobre os procedimentos 

médicos que indica ou do qual participa; responsábilizar-se por qualquer ato profissional que 

tenha praticado ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou 

seu representante legal; respeitar a ética médica; participar de reuniões da unidade e outras 

sempre que convocado pelos superiores; participar de capacitações e treinamentos sempre que 

necessário ou que convocado pela gestão da unidade; planejar e organizar qualificação, 

capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e 

demais campos da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições 

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

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

apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; executar outras tarefas da 

mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

MÉDICO VASCULAR 

Realizar consultas e atendimentos médicos; trata pacientes e clientes; implementa ações para 

promoção da saúde; coordena programas e serviços em saúde;efetua pericias; auditorias e 

sindicâncias médicas, elabora documentos e difunde conhecimentos da área medica 

especialmente na área vascula. 

 

PEDAGOGO II 
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Realizar tarefas inerentes à profissão, tais como planejar, orientar, decidir, escolher formas de 

ensino e material didático apropriado aos programas de ensino que se pretende atingir; promover 

cursos de aperfeiçoamento para os professores municipais, supervisionar o ensino, verificando 

sua adequação às determinações pedagógicas e aos padrões curriculares, supervisionar 

programas de caráter cívico, cultural, artístico e esportivo; orientar os trabalhos de secretaria de 

escola visando à correta apresentação dos planos de curso e disciplina, lançamento de notas, 

preenchimento de diários e históricos escolares e documentação escolar pertinente á vida escolar 

do educando, propor programas de formação continuada para docentes, instruir na composição 

do projeto político; pedagógico da unidade de ensino, acompanhar a execução e implementação 

dos planos municipais de educação, exercer atividades correlatas. 

 

SECRETÁRIO EXECUTIVO 

Assessorar direções, gerenciando informações, auxiliando na execução de tarefas administrativas 

e em reuniões, marcando e cancelando compromissos; coordenar e controlar equipes e 

atividades; controlar documentos e correspondências; atender usuários externos e internos; 

organizar eventos e viagens e prestar serviços em idioma estrangeiro. Assessorar nas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão. 

 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

Executar trabalhos relacionados com a organização e atualização dos arquivos e fichários; redigir 

instruções, ordens de serviço, minutas de cartas, ofícios, memorandos e atos administrativos 

sobre assuntos do órgão; minutar contratos em geral; auxiliar na aquisição e suprimento de 

material permanente e de consumo, divulgação deeditais e outras tarefas correlatas; fazer 

anotações nas fichas, nos livros e nos exemplares de ocorrências verificadas nos  registros em 

geral; colaborar na redação de relatórios anuais ou parciais atendendo a exigências ou  normas do 

órgão; expedir atestados, lavrar termos de posse, apostilas, certidões e termos de ocorrência  em 

geral; preparar documentos necessários para o funcionamento do órgão; realizar registros em 

geral; Departamento autoridades de hierarquia superior, digitando e redigindo expedientes 

relacionados as suas atividades; providenciar os serviços de reprografia e multiplicação de 

documentos; sugerir métodos e processo de trabalho para simplificação, recebimento, 

classificação registro, guarda, codificação, tramitação e conservação de documentos, processo e  

papéis em geral; colaborar nos estudos e elaboração de trabalhos técnicos relativos a projetos de 

planos de ação; acompanhar ou participar da elaboração de anteprojetos de leis e decretos; 

realizar estudos e pesquisas sobre atribuições de cargos, a fim de possibilitar sua  classificação e 

retribuição , a organização de novos quadros de serviços, novos sistemas de ascensão, progressão 

e avaliação de cargos; participar na elaboração de projetos ou planos de organização dos 

serviços, inclusive para a aplicação de processamento eletrônico; estudar e propor normas para 

administração de material; manter atualizado o cadastro de contribuintes do município; zelar 

pelo cumprimento do código tributário municipal e legislação complementar; efetuar o 

lançamento da receita orçamentária; expedir documentos de lançamento de receita; processar os 

documentos de controle da receita orçamentária; propor medidas visando alteração da legislação 

tributária; participar na atualização da planta genérica de valores; operar aparelhos de 

processamento de dados; conferir relatórios de controle da receita; desempenhar outras tarefas 

afins. 

 

CARGO 

AGENTE DE SAÚDE 

Orienta os serviços de profilaxia e policiamento sanitário na área sob a jurisdição, coordenando 

ou executando os trabalhos de inspeção aostrabalhos  ligados  à industrialização e 

comercialização de  produtos  alimentícios, a  imóveis  recém construídos ou  reformados e a 

estabelecimento de  ensino  para proteger a saúde da coletividade. Coordenaou  executa a 

inspeção de fábricas de  laticínios, massas, conservas e de outros tipos de produtos alimentícios 
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como armazém, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares,  verificando as condições 

sanitárias dos seus interiores, limpeza do equipamento, refrigeração, suprimento de  água, 

instalações sanitárias  e  condições  de  asseio e saúde  dos  que  manipulam alimentos, para 

assegurar as condições necessárias à produção  e distribuição de alimentos sadios e de boa 

Qualidade; Procede a inspeção de imóveis novos ou reformados, antes de serem  habitados, 

verificando as condições sanitárias  dos  seus interiores, a  existência  de dispositivos para  

escoamento  das águas  pluviais e o estado de conservação de  paredes, telhados,  portas e 

janelas, para opinar na concessão do habite-se; Inspeciona  estabelecimentos de ensino, 

verificando  suas instalações e  os  comestíveis  fornecidos  aos alunos, para assegurar as 

medidas profiláticas necessárias; Faz comunicações, intimações e interdições  decorrentes de seu 

trabalho; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

AGENTE DE TRÂNSITO 

Cargo de nível médio de escolaridade, cujo objetivo será orientar o desenvolvimento e fruição do 

trânsito dentro da jurisdição do Município, bem como atuar na orientação de condutores. 

Orientar os usurários em geral do sistema viário e as conseqüências do não atendimento das 

regras de trânsito. Promover a fiscalização do trânsito municipal, inclusive promovendo 

autuações das infrações de trânsito. Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, 

serviços que utilizem o trânsito. Disciplinar o trânsito, nas vias e logradouros municipais. 

Promover a fiscalização e autuação dos condutores que infringirem as regras do Código Nacional 

de Trânsito. Promover a fiscalização dos estacionamentos rotativos. Fiscalizar a fruição do 

trânsito. Fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. 

Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas. 

Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por 

infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código Nacional de Trânsito e 

Legislação Municipal, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. Aplicar as 

penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e 

parada previstas no Código Nacional de Transito, notificando os infratores. Fiscalizar, autuar e 

aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de 

velocidade, peso, dimensões e lotação dos veículos. Fiscalizar o cumprimento das normas 

contidas no Código Nacional de Trânsito, aplicando as penalidades. Promover e participar de 

projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes 

estabelecidas pelo CONTRAN. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos 

pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66 do 

Código Nacional de Trânsito, além de dar apoio às ações específicas de órgão ambiental local, 

quando solicitado. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e 

estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. E, outras 

que lhe forem determinadas. 

 

ASSISTENTE AO EDUCANDO 

Prestar atendimento ao educando em atividades extra-curriculares, inclusive no tocante à higiene 

pessoal. Organizar arquivos em geral inerentes a sua função, prestar orientações e informações 

em geral, acerca dos programas, projetos e serviços no local de trabalho. Organizar e coordenar 

reuniões sócio-educativas, auxiliar em visitas domiciliares, escolares e institucionais, coordenar 

conjuntamente com outros profissionais programas, projetos, oficinas sócio-educativas e 

profissionalizantes, bem como de capacitação de recursos humanos, prestar acompanhamento e 

assessoria a organizações comunitárias e populares, elaborar, coordenare executar as 

capacitações a partir das tendências pedagógicas, produção de materiais através de pesquisa e da 

prática pedagógica na área social,  elaborar o plano pedagógico social, que norteiam as ações 

com crianças e adolescentes, construir a equipe de avaliação e monitoramento aos programas 

sócio-educativas; fazer parte de equipes multi-disciplinares para a implementação da política da 
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assistência social, realizar assessoria e consultoria a entidades sociais governamentais e não 

governamentais em matéria de serviço pedagógico social. Executar outras tarefas afins. 

 

ATENDENTE DE CRECHE 

Atende criança de 0 à 5 anos,  serve a criança nas necessidades  diárias,  cuidando  de  sua  

higiene,   orientando-a   nas distrações,  preparando-lhe  a  alimentação  e  auxiliando-a  nas 

refeições, para garantir o bem-estar e o desenvolvimento sadio da mesma. Recebemcrianças,  

cuida  da higiene  bucal  da  criança, banhando-a,  vestindo-a  e  orientando seus  hábitos  de  

limpeza pessoal, para assegurar-lhe asseio e boa apresentação; Auxilia a criança nas refeições, 

servindo-a ou dando-lhe de comer, para alimenta-la; Ministra  medicamentos  à  criança,  

preparando  as  doses indicadas  e  controlando os horários de acordo com a  orientação médica, 

para faze-la seguir o tratamento prescrito; Orienta a criança em suas distrações,  levando-a a 

passear, lendo   ou   contando-lhe   histórias  e  organizando   jogos   e brincadeiras, para 

assegurar-lhe um entretenimento sadio; Controla  o  repouso da criança,  preparando-lhe  a  

cama, ajudando-a na troca da roupa e/ou fraldas e observando  horários, para zelar pela saúde e 

bem-estar da mesma; Executar o planejamento mensal,  participando de  reuniões pedagógicas 

quando solicitadas;  Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

ATENDENTE DE DENTISTA 

Recepciona as pessoas no consultório dentário, procurando identificá-las e averiguar suas 

necessidades, para prestar informações, receber recados ou encaminhá-las ao cirurgião dentista e 

executar tarefas auxiliares ao trabalho do cirurgião dentista, visando a agilização dos serviços; 

Efetua o controle da agenda de consultas, verificando horários e disponibilidade dos 

profissionais; Recebe os pacientes com horário previamente marcados, procurando identificá-los 

averiguando as necessidades e o histórico dos mesmos; Auxilia o profissional, no atendimento 

aos pacientes, em tarefas tais como: segurar o sugador de saliva, fazer o afastamento lingual e 

alcançar materiais e instrumentos odontológicos; Faz a manipulação de material provisório e 

definitivo usado para restauração dentária; Prepara o material anestésico, de sutura, polimento, 

bem como procede a troca de brocas; Preenche com dados necessários a ficha clínica do 

paciente, após o exame clínico ter sido realizado pelo dentista; Faz a separação do material e 

instrumentos clínicos em bandejas para ser utilizado pelo profissional; Zela pela boa manutenção 

de equipamentos e peças; Prepara, acondiciona e esteriliza materiais e equipamentos utilizados; 

Colabora com limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas 

ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Executaros serviços gerais  de  escritório, tais, como separação  e  classificação  de  documentos  

e  correspondências,  transcrição de dados, prestação de informações, participação na 

organização  de arquivos e fichários e digitação de  cartas  e outros textos, seguindo as normas 

estabelecidas, para atender as necessidades administrativas; Coleta dados diversos, consultando 

documentos, arquivos e fichários, efetuando  os cálculos e correções  necessárias  para registrar 

em mapas afim de permitir controles e análise dos dados coletados; Efetua  lançamento  em  

livros  fiscais, registrando  os comprovantes  para permitir o controle da documentação e 

consulta da fiscalização; Digita textos diversos, transcrevendo de  originais,  manuscritos  ou 

impressos e preenchendo formulários e fichas para atender as rotinas administrativas; Verifica os 

comprovantes e outros documentos  relativos  a operações  de  pagamento  das  entradas  no  

caixa  e  de  outras transações, efetuando cálculos necessários para se assegurar  da exatidão; 

Verifica faltas de material de escritório, e outros; Controla o registro ponto dos funcionários da 

Departamento; Controla e encaminha as solicitações de férias e  licenças de funcionários das 

Departamentos; Atende a chamadas telefônicas, anotando ou enviando recados e dados de 

rotinas; Pode  controlar as condições de  máquinas, instalações  e dependências, observando seu 
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estado de conservação e uso, para se necessário sugerir a manutenção ou limpeza; Executar 

outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Fazer a assepsia de agulhas e vidraria, como provetas, pipetas, tubos, seringas e outros 

recipientes, lavando-os, esterilizando-os e secando-os, para garantir o seu uso dentro do que 

impõe as normas; limpa instrumentos e aparelhos, como microscópio, centrífugas autoclaves ou 

estufas utilizando panos, escovas ou outros expedientes, para conservá-los e possibilitar o seu 

uso imediato; realiza o enchimento, embalagem e rotulação de vidros, ampolas e similares, 

valendo-se de procedimentos aconselháveis, para acondicioná-los conforme determina a ordem 

de serviço; faz colheitas de amostras de água, leite e outros materiais, utilizando técnica especial, 

instrumentos e recipientesapropriados, para possibilitar exames dessas substâncias; tratados 

animais do biotério, cuidando da sua alimentação e higiene, para mantê-los em condições de 

aproveitamento nos testes e pesquisas laboratoriais; auxilia na realização de várias tarefas de 

laboratório, preparando meios de cultura, fazendo semeaduras e preparando vacinas, para 

aumentar o rendimento dos trabalhos aí realizados. 

 

DESENHISTA 

Executa desenhos para projetos de engenharia etopográficos, construção e elaboração, mapas, 

gráficos e outros trabalhos técnicos, interpretando  esboços e especificações  e  utilizando 

instrumentos apropriados, para elaborar a representação  gráfica do projeto. Estuda as 

características do projeto, examinando, esboços, especificações e normas técnicas, para assimilar 

todos os dados necessários à confecção do desenho; Efetua os cálculos necessários à ampliação 

doprojeto original, empregando  a  técnica  necessária  para determinar dimensões, superfícies, 

volumes  e  outras  características  do projeto; Estabelece relação entre as diferentes partes do 

produto ou obra, dimensionando  os  elementos  parciais  em escalas adequadas, para  assegurar a 

forma ou estrutura do conjunto, de acordo com o original; Elabora esboços, obedecendo as 

normas técnicas e utilizando  instrumentos e materiais de desenho, para fazer estudo prévio do 

desenho definitivo; Submete  o  esboço  elaborado à  apreciação  do  autor  do projeto, 

consultando-o  sobre possíveis correções ou  alterações para efetuar os ajustes necessários; 

Elabora o desenho definitivo, aplicando seus conhecimentos sobre materiais, processos e 

técnicas de fabricação e construção,   para  fornecer todos os subsídios gráficos necessários à 

execução do projeto; Levantamento em campo para coleta de dados necessários  ao 

desenvolvimento de trabalhos em escritórios; Executar outras tarefas previstas no sistema a 

critério da chefia imediata. 

 

ELETRICISTA DE VEÍCULOS 

Realizar serviço elétrico em geral em veículos leves, pesados e maquinários; e desempenhar 

outras atribuições que por suas características se incluam na sua esfera de competência. 

 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistênciatécnica  e  controle  dos  

trabalhos  agropecuários, orientando   os  agricultores  e  pecuaristas  nas   tarefas   de preparação 

dos solos destinados ao plantio, colheita e pastagem e beneficiamento de espécies vegetais, 

combate a parasitas e outras   pragas,  e na criação de gado,  para auxiliar os especialistas de 

formação superior no desenvolvimento da produção agropecuária; Organiza o trabalho em 

propriedades agrícolas,  promovendo aplicação  de  técnicas novas ou aperfeiçoadas  de  

tratamento  e cultivo de terras,  para alcançar um rendimento máximo a um custo mínimo; 

Repassa  orientações  aos agricultores  e  fazendeiros  na execução  racional  do plantio,  

adulação,  cultura,  colheita  e beneficiamento das espécies vegetais,  elaborados pelo Engenheiro 

Agrônomo; Executa,  quando necessário, esboços e desenhos técnicos de sua  especialidade,  

seguindo  especificações técnicas  e  outras indicações, para representar graficamente operações 
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e técnicas de trabalho; Faz  a  coleta e encaminha a amostra de terra,  a  fim  de realizar  testes  

de  laboratório e  outros,  para  determinar  a composição da mesma e selecionar o fertilizante 

mais adequado; Prepara ou orienta a preparação de  pastagens ou forragens utilizando   técnicas  

agrícolas,   para  assegurar,   tanto   em quantidade  como em qualidade,  o alimento dos  

animais.  Repassa instruçõesde  caráter  técnico  a  pecuaristas,  orientando  as tarefas  de criação 

e reprodução do gado,  para obter espécies de maior peso, fertilidade e resistência as 

enfermidades; Registra  resultados  e  outras  ocorrências,   elaborando relatórios, para submeter 

a exame e decisão superior; Executa os trabalhos de inseminação artificial; Auxilia  o  Médico 

Veterinário nas tarefas  de  clinica  e cirurgia; Auxilia no desenvolvimento  dos trabalhos de 

piscicultura; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério  da chefia imediata. 

 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades, prestando 

assistência técnica de enfermagem, excetuadas aquelas privativas do ocupante do cargo de 

Enfermeiro; Concorrer para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, participando nos 

programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades de educação e saúde; 

Promover a divulgação do Programa de Proteção à Saúde da Mulher, colaborando na execução 

de exames ginecológicos, prestando, ainda, orientações quanto ao planejamento familiar; 

Administrar medicamentos mediante prescrição médica; Participar de vacinações suas 

programações; Fazer coleta de material para exames, quando indicado; Fazer visitas domiciliares 

e notificações de doenças transmissíveis; Desenvolver atividades de pré e pós-consulta médica; 

Participar de atividades de saúde a nível comunitário; Fazer a previsão e vistoriar o equipamento 

de assistência de enfermagem; Participar e contribuir para consecução de programas, campanhas 

e outras atividades interinstitucionais relacionadas às Ações Integradas de Saúde, e as 

intervenções epidemiológicas que forem assumidas pelo Município; Cumprir e fazer cumprir 

todos os preceitos contidos no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Colaborar 

quando indicado no Programa Saúde na Família –PSF; Zelar pela ordem, guarda, conservação e 

limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; Atender as normas de Medicina, Higiene e 

Segurança do Trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Estudar as características e planos da Administração Municipal em conjunto com o corpo 

diretivo, para verificar as possibilidades e conveniências do processamento eletrônico de dados e 

da criação de sistemas e aplicativos específicos ao órgão ou unidade; Identificar a estrutura 

organizacional dos diversos órgãos ou unidades, efetuando contatos com os servidores que neles 

trabalham, para obter idéia do volume de dados e levantar o fluxograma dos sistemas atuais; 

Desenvolver estudos sobre a viabilidade e custo da utilização de sistemas e aplicativos existentes 

no mercado ou de seu desenvolvimento, levantando os recursos disponíveis e necessários. para 

ser submetido a uma decisão; Coordenar os processos de aquisição, atualização e treinamento em 

sistemas e aplicativos; Examinar os dados de entrada disponíveis, estudando as modificações 

necessárias e sua normatização, para determinar os planos e seqüências de elaboração de 

programas, bem como estabelecer os métodos e os procedimentos possíveis, para obter dados 

que se prestem ao tratamento em computador; Preparar diagramas de fluxo e outras instruções 

referentes ao sistema ou aplicativos, elaborando-os segundo linguagem apropriada, para orientar 

os programadores e outros servidores envolvidos na operação do computador; Verificar o 

desempenho de sistema ou aplicativo proposto, realizando experiências práticas, para assegurar-

se de sua eficiência e introduzir as modificações oportunas; Coordenar as atividades de 

profissionais que realizam as diferentes fases da análise do programa, as definições e o 

detalhamento das soluções, a codificação do problema, teste e eliminação de erros, para 

assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas;  Orientar sobre o tipo de sistema e 

equipamento mais adequado, dirigir e coordenar a instalação de sistemas de tratamento 

automático da informação, supervisionando e planejando a passagem do sistema antigo para o 



 

 

 

 - 54 - 

novo; Implantar e administrar a operação de bancos de dados distribuídos, redes locais de 

computadores e acessos a redes remotas via internet; Supervisionar e coordenar todas as 

unidades de processamento de dados dos órgãos Municipais; Zelar pela guarda dos materiais e 

equipamentos de trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Acionar e operar os equipamentos geradores de imagem; Manipular filmes radiográficos; 

Revelar filmes radiografados; Produzir laudos pela interpretação das imagens geradas; Fazer a 

delimitação e sinalização de áreas restritas; Solicitar fornecimento, exigir e fiscalizar o uso de 

registradores de doses individuais e EPI’s; Providenciar a substituição dos registradores de dose 

nas datas previstas; Utilizar os medidores de radiação portátil em qualquer trabalho com 

radiação; Verificar antes de iniciar o processo de operação as condições de funcionamento dos 

equipamentos e fontes, inclusive através do gabarito de testes dos engates; Certificar-se da 

execução dos procedimentos de operação com fontes seladas com relação à exposição da fonte e 

ao retorno ao invólucro de proteção; Cuidar da segurança física dos equipamentos e fontes 

armazenando-os em local apropriado; Solicitar a disponibilização para utilização imediata, em 

quantidade suficiente, todo o material para radioproteção, como: cordas, blindagens, pinças, 

garras, recipientes de emergência, sinais luminosos, placas de sinalização e gabaritos de testes 

dos engates; Solicitar a disponibilização dos meios necessários ao controle físico e operacional, 

bem como do plano específico do trabalho a ser executado, o qual deve incluir procedimentos de 

emergência, relação dos trabalhadores, das fontes, das doses acumuladas pelos profissionais; Ter 

a custódia das chaves do local de armazenamento dos irradiadores, quando estes permanecerem 

na instalação aberta; Ter a custódia da caixa (com chave), onde são mantidos o mediador de 

referência e outros que não estejam em uso, mantendo-os afastados de fontes de radiação; 

Realizar troca de fontes quando solicitado pelo Supervisor de Radioproteção; Levar, 

imediatamente, ao conhecimento do Supervisor de Radioproteção quaisquer deficiências 

observadas nos dispositivos de segurança e de monitoração, bem como quaisquer condições de 

perigo que venha a tomar conhecimento; Aplicar açõescorretivas nas situações de emergência ou 

casos de acidente. 

 

TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e 

calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos 

topográficos, planimétricos e altimétricos; Efetuaro reconhecimento básico da área programada, 

analisando as características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso 

e selecionar materiais e instrumentos; Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e 

manejando teodolitos, níveis, trenas, e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, 

distâncias, ângulos, coordenadas, referências de níveis e outras características; Registrar nas 

cadernetas topográficas os dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos 

efetuados, para analisá-los posteriormente; Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e 

distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos 

coligidos, para complementar as informações registradas e verificar a precisão das mesmas; 

Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos 

e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos públicos; 

Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, a colocação de estacas e 

indicando referências de nível, marcos de locação e demais elementos, para orientar seus 

auxiliares na execução dos trabalhos; Desenhar plantas detalhadas das áreas públicas levantadas 

através de softwares de representação gráfica; Coordenar os trabalhos de uma equipe de 

topógrafos e auxiliares, especificando as tarefas a serem realizadas, determinando modo de 

execução, grau de precisão dos levantamentos e escalas de apresentação das plantas; Executar 

outras tarefas relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 
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CARGO 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA CENTRAL, 

SANTUÁRIO, SANTA CRUZ E DIVINO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA DA HIPICA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA DO LAGOÃO, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – 

EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA ELDORADO, VILA OPERÁRIA I E II E VILA RURAL,  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA KLUBEGE, 

CALDEIRAS E SÃO LUIZ, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE 

DA FAMÍLIA LAGOÃO / HÍPICA, AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE 

SAÚDE DA FAMÍLIA ROCIO, AEROPORTO E FORTUNATO, AGENTE 

COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA SERRINHA, SÃO 

FRANCISCO, TIA JOANA E ASSENTAMENTOS 

A profissão de Agente Comunitário de Saúde caracteriza-se pelo exercício de atividade de 

prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 

individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob 

supervisão do gestor local deste. 
 

AUXILIAR DE ARQUIVO 

Auxiliar na higienização dos documentos, organização, guarda, confecção de índices, busca de 

documentos e atendimento ao público do Arquivo Histórico e do Arquivo Intermediário. 

 

AUXILIAR DE MERENDA E COZINHA 

Auxiliar no preparo derefeições, temperando os alimentos, refogando-os, assando-os, cozendo-

os, fritando-os ou tratando-os de outro modo,  para atender as exigências de cardápios, sob 

supervisão da Merendeira. Separao  material  a  ser  utilizado  na  confecção, da refeição, 

escolhendo  panelas, temperos, molhos, e  outros ingredientes, para facilitar sua manipulação; 

Prepara  os  alimentos, cortando-os, amassando-os ou triturando-os  e  temperando-os para 

garantir a forma e  o  sabor adequados a cada prato ou para seguir uma receita; Coloca  os 

alimentos em panelas, formas, frigideiras  ou outros  recipientes, untando-os  com  óleo, banha, 

azeite  ou manteiga  e valendo-se de processos adequados a cada prato, para possibilitar a 

coação; Leva os alimentos ao fogo, regulando a temperatura e chama do  forno  ou  fogão, para  

refoga-los, assa-los, coze-los  ou frita-los; Retira  os  alimentos  do  forno  ou  fogão, verificando 

previamente  se  esta  no  ponto  desejado, para  coloca-los  em travessas e servi-los; Determina e 

auxilia na limpeza dos utensílios e ambiente, assegurando a lavagem dos mesmos, para assegurar 

sua posterior utilização; Prepara molhos, misturando ingredientes e armazenando-os em 

recipientes bem vedados, para possibilitar o rápido preparo  das refeições; Observa  

rigorosamente os preceitos de limpeza  e  higiene previstos; Controla o estoque de ingredientes, 

verificando o seu nível e o estado dos que são sujeitos a deterioração, para providenciar as 

reposições necessárias; Supervisiona as tarefas executadas pelos demais trabalhadores da 

cozinha, treinando-os e orientando-os no preparo dos alimentos, param                                                                                                                                                                                                                                                                          

anter o padrão de qualidade e  higiene  do serviço; Executar outras tarefas previstas no sistema a 

critério da chefia imediata. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS– FEM 

Fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 

equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e 

desinfetar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar 

assoalhos; lavar e passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos 

colocando-os em recipientes adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer 

café e similares e servir; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; 

preparar e servir alimentos; executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar 

e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar no preparo de 
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dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; proceder à 

limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do estoque de material e 

gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos 

em  vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; executar outras tarefas 

afins. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS– MASC 

Fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e 

equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e 

desinfetar banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar 

assoalhos; lavar e passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos 

colocando-os em recipientes adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer 

café e similares e servir; fechar portas, janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; 

preparar e servir alimentos; executar tarefas de limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar 

e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas espécies para cozimento; auxiliar no preparo de 

dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; preparar e servir merendas; proceder à 

limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no controle do estoque de material e 

gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho; guardar e conservar os alimentos 

em  vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; executar outras tarefas 

afins. 

 

AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Exerce atividades em veículo de transporte escolar, auxiliando o embarque, acomodaçãoe 

desembarque de crianças, com prioridade para as menores e portadoras de deficiência física ou 

mental. Auxilia na manutençãoe limpeza do veículo. Vigia e adverte o mau uso do veículo por 

parte dos transportados, evitando depredações, rabiscos nos bancos, enfim, tudo que possa 

avariar o patrimônio publico. 

 

CARPINTEIRO 

Efetua trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalandoe reparando pecas de 

madeira, utilizando ferramentas manuais  e  mecânicas, para confeccionar conjunto  ou  pecas  de 

edificações e obras similares ou efetuar a manutenção das mesmas; Examina as características do 

trabalho, interpretando plantas, esboço, modelo ou especificações, para estabelecer a seqüência 

das operações a serem executadas; Seleciona  a  madeira  e  demais  elementos necessários 

escolhendo  o material mais adequado, para assegurar a qualidade do trabalho; Efetua a traçagem 

da madeira, assinalando os contornos da peca segundo o desenho ou modelo, para possibilitar o 

corte; Confecciona  as  partes  da  peca, serrando, aplainando, alisando, furando e executando 

outras operações, com ferramentas manuais  ou  mecânicas, como  plaina, serrote, formão, goiva,  

furadeira  e  outras, para obter os  componentes  necessários  a montagem da obra; Monta  as  

partes, encaixando-as  fixando-as  com  cola,  parafusos ou pregos, para formar o conjunto 

projetado; Instala esquadrias e outras pecas de madeira, como janelas, portas, escadas, fornos, 

armários, caixas, divisões e outros, encaixando-as  e fixando-as nos locais apropriados e  

previamente preparados, para possibilitar a ventilação e iluminação naturais das edificações; 

Repara  elementos  de  madeira, substituindo, total  ou parcialmente, pecas desgastadas ou 

deterioradas ou fixando partes soltas, para recompor sua estrutura; Afia  as ferramentas de corte, 

utilizando  rebolo, lima,  assentador ou pedra de afiar, para manter o gume;  Executar outras 

tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

CHAPEADOR/PINTOR 

Executa as atividades de Chapeador e Pintor dentro das normas estabelecidas pela instituição, 

utilizando materiais de maneira adequada, objetivando a econonimidade e a realização de serviço 

de qualidade. 
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ELETRICISTA/ENCANADOR 

Montae repara as instalações elétricas e hidráulicas, orientando-se por plantas, esquemas e 

especificações, utilizando-se de  ferramentas  comuns  e especiais,  aparelhos de medição e 

outros utensílios, para atender a implantação e conservação das instalações elétricas e hidráulicas 

dos prédios e áreas públicas; Estuda  o trabalho a ser realizado, consultando  plantas, esquemas, 

especificações e outras informações para estabelecer o roteiros das tarefas; Coloca e fixa pecas, 

caixas de fusíveis, tomadas, torneiras, juntas, etc., Utilizando-se de ferramentas adequadas para o 

trabalho; Testa a instalação, fazendo funcionar nas situações  reais repetidas vezes, para 

comprovar a exatidão do trabalho executado; Testa os circuitos da instalação, verificando os  

padrões exigidos para o bom funcionamento; Executar outras tarefas previstas no sistema a 

critério da chefia imediata. 

 

MECÂNICO 

Executaa manutenção de ,  caminhões, ônibus e outros, desmontando, reparando, substituindo, 

ajustando  e  lubrificando  o motor e  pecas  anexas,  órgãos  de transmissão,  freios, direção,  

suspensão e equipamento auxiliar, para assegurar-lhes condições de funcionamento regular; 

Examina o veículo,  inspecionando-o diretamente ou por meio de  aparelhos ou banco de prova,  

para determinar os  defeitos  e anormalidades de funcionamento da viatura;  Estuda  o  trabalho  

de  recuperação  a  ser   realizado, valendo-se  de  desenhos,  esboços e especificações  técnicas  

ou outras instruções, para planejar o roteiro de trabalho; Faz o desmonte e limpeza do motor,  

órgãos de transmissão, diferencial  e  outras  partes  que  requeiram  exame,   seguindo técnicas  

apropriadas  e  utilizando chaves comuns  e  especiais, jatos  de  água  e ar e substancias  

detergentes,  para  eliminar impurezas e preparar as pecas para inspeção e reparação; Procede à 

substituição,  ajuste ou retificação de pecas  do motor,  como anéis de embolo,  bomba de óleo, 

válvula,  cabeçote, mancais, arvores de transmissão, diferencial e outras, utilizando ferramentas 

manuais,  instrumentos de medição e controle e outros equipamentos, para assegurar-lhes as 

características funcionais; Executa a substituição,  recuperação ou regulagem total  ou parcial  do  

sistema de freio (cilindros,  tubulação,  sapatas  e outras  pecas),  sistema de ignição (distribuidor 

e  componentes,  fiação  e velas),  sistema de alimentação de combustível  (bomba, tubulações,   

carburador),   sistemas   de  lubrificação   e   de arrefecimento,  sistema  de  transmissão,  sistema 

de  direção  e sistema  de  suspensão,  utilizando  ferramentas  e  instrumentos apropriados,   para  

recondicionar  o  veículo  e  assegurar  seu funcionamento regular; Afina  o  motor,  regulando a  

ignição, a  carburação  e  o mecanismo  das válvulas,  utilizando ferramentas  e  instrumentos 

especiais,  para  obter  o máximo de  rendimento  e  regularidade funcionais; Monta o motor e 

demais componentes do veículo,  guiando-se pelos desenhos ou especificações pertinentes, para 

possibilitar a utilização do mesmo; Testa o veículo uma vez montado,  dirigindo-o na  oficina, 

para comprovar o resultado da tarefa realizada; Providencia o recondicionamento do 

equipamento elétrico  do veículo,  o  alinhamento  da  direção  e  regulagem  dos  faróis, 

enviando,  conforme  o  caso,  as partes danificadas  a  oficinas especializadas, para completar a 

manutenção do veículo; Pode recondicionar pecas,  utilizando  tornos,  limadoras, máquinas  de 

furar,  aparelhos de sondagem a oxigas e elétrica  e ferramentas de usinagem manual em 

bancada; Pode executar tarefas simples nas instalações elétricas  e no quadro do veículo; Pode 

especializar-se na recuperação e manutenção de um tipo determinado de motor ou em uma parte 

do veículo,  como suspensão,  direção ou freio, e ser designado de acordo com a especialização; 

Executar outras tarefas previstas no sistema a critério  da chefia imediata. 

 

MERENDEIRA 

Prepara refeições, temperando os alimentos, refogando-os, assando-os, cozendo-os, fritando-os 

ou tratando-os de outro modo,para atender as exigências de cardápios; Separa  o  material  a  ser  

utilizado  na  confecção, da refeição, escolhendo  panelas, temperos, molhos, e  outros 

ingredientes, para facilitar sua manipulação; Prepara  os  alimentos, cortando-os, amassando-os 
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ou triturando-os  e  temperando-os para garantir a forma e  o  sabor adequados a cada prato ou 

para seguir uma receita; Coloca  os alimentos em panelas, formas, frigideiras  ou outros  

recipientes, untando-os  com  óleo, banha, azeite  ou manteiga  e valendo-se de processos 

adequados a cada prato, para possibilitar a coação; Leva os alimentos ao fogo, regulando a 

temperatura e chama do  forno  ou  fogão, para  refoga-los, assa-los, coze-los  ou frita-los; Retira  

os  alimentos  do  forno  ou  fogão, verificando previamente  se  esta  no  ponto  desejado, para  

coloca-los  em travessas e servi-los; Determina e auxilia na limpeza dos utensílios e ambiente, 

assegurando a lavagem dos mesmos, para assegurar sua posterior utilização; Prepara molhos, 

misturando ingredientes e armazenando-os em recipientes bem vedados, para possibilitar o 

rápido preparo  das refeições; Observa  rigorosamente os preceitos de limpeza  e  higiene 

previstos; Controla o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e o estado dos que são 

sujeitos a deterioração, para providenciar as reposições necessárias; Supervisiona as tarefas 

executadas pelos demais trabalhadores da cozinha, treinando-os e orientando-os no preparo dos  

alimentos, para manter o padrão de qualidade e  higiene  do serviço; Executar outras tarefas 

previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

OPERADOR DE MÁQUINAS  

Opera máquinas e implementos leves pesadas tais como moto-niveladora, escavadeira, pá-

carregadeira, trator de lâmina, escarificador ou máquina motorizada e provida de um ou mais 

rolos compressores ou cilindros movida por autopropulsão ou por reboque, manipulando os 

comandos de marcha e direção, para nivelar ou compactar solos com pedras, cascalhos, terra, 

concreto, asfalto e outros materiais terrenos na construção de edifícios, estradas, rodovias, ruas, 

pistas deaeroportos e de outras obras. Abastece a máquina, enchendo os depósitos de água, para 

permitir o umidecimento do rolo compressor; Conduz a máquina, acionando o motor e 

manipulando os comandos de marcha e direção, para fazer avançar e retroceder o rolo 

compressor ou cilindro até que a superfície fique suficientemente compactada e lisa; Efetua a 

manutenção da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos, para mantê-las em boas 

condições de funcionamento; Pode conduzir um tipo especial de compactadora como a que leva 

escarificador para picar ou romper as superfícies; Manobra a máquina, manipulando os 

comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pá mecânica, para possibilitar a 

movimentação da terra; Movimenta a máquina ou pá mecânica ou da borda inferior da pá, 

acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanismo segundo as necessidades do 

trabalho; Manobra a máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as 

partes mais altas e nivelar as superfícies ou deslocar a terra para outro lugar; Pode especializar-se 

em operar um tipo especifico de máquina niveladora a ser designado, de acordo com a 

especialização; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

PEDREIRO 

Verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; executar, segundo 

desenhos e croquis, obras de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas e/ou 

outros; trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base de cal, cimento e outros materiais de 

construção; executar trabalhos de alicerces; levantar paredes e rebocar; assentar e fazer 

restaurações de tijolos, ladrilhos, azulejos, mosaicos e outros materiais; realizar trabalhos de 

manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes; operar instrumentos de 

medida, peso, prumo, nível e /ou outros ; construir caixas d’água, sépticas, esgotos, tanques, etc.; 

zelar pela conservação das ferramentas de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas 

características, se incluam na sua esfera de competência. 

 

VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR 

Exercer a vigilância das instalações da Prefeitura, percorrendo os sistematicamente e 

inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; Executar a ronda diurna e noturna nas dependências de edifícios e áreas 
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adjacentes, verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas 

corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, 

para possibilitar a tomada de providências necessárias no sentido de evitar roubos e prevenir 

incêndios e outros danos; Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, 

vistoriando veículos, anotando o número dos mesmos, examinando os volumes transportados, e 

fazendo os registros pertinentes, para evitar desvio de materiais e outras faltas; Redige 

memorando destinado a pessoa ou órgão competente, informando-o das ocorrências do seu setor, 

para permitir a tomada de providências adequadas a cada caso; Registrar sua passagem pelos 

postos de controle, acionando o relógio especial de ponto, para comprovar a regularidade de sua 

ronda; Manter limpo e em bom estado de funcionamento todos os equipamentos que utilizam, 

providenciando consertos quando necessário; Controlar o cartão ponto dos funcionários; 

Controlar a entrada e saída de todos os veículos e máquinas rodoviárias; Substituir os vigias em 

caso de ausência destes; Podendo atender aos visitantes, identificando-os e encaminhando-os aos 

setores procurados; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

PEDAGOGO 

Prestar assessoria à Direção da escola na definição de diretrizes de ação, na aplicação de 

legislação referente ao ensino e de administração de pessoal; Colaborar com a direção da escola 

no que se relaciona com sua habilitação profissional; Articular as diferentes tendências 

relacionadas ao processo pedagógico, buscando unidade de ação, com vistas às finalidades da 

educação; Acompanhar o trabalho da escola assessorando a direção no diagnóstico, no 

planejamento e na avaliação de resultados, na perspectiva de um trabalho coletivo e 

interdisciplinar; Colaborar com todas os profissionais que atuam na escola, visando o 

aperfeiçoamento e busca de soluções aos problemas do ensino; Buscar aperfeiçoar-se 

constantemente; Ajudar a implantar e manter formas de atuação, estabelecidas com propósito de 

assegurar as metas e objetivos traçados para garantir a função social da escola; Coletar, organizar 

e socializar a legislação de ensino e de  

administração de pessoal; Colaborar com a direção da escola no sentido de organizar e distribuir 

recursos físicos e humanos, necessários à viabilização do projeto político-pedagógico da escola; 

Coordenar o processo de elaboração e atualização do regimento escolar, garantindo o seu 

cumprimento; Colaborar na elaboração de diretrizes científicas e unificadoras do processo 

administrativo, que levem à consecução da filosofia e da política educacional; Implantar e 

manter formas de manutenção adequadas para assegurar o cumprimento das metas e a 

consecução dos objetivos a serem alcançados;  Executar outras atividades afins. Planejar e 

coordenar o serviço de orientação educacional; Coordenar a orientação vocacional e o 

aconselhamento psicopedagógico do educando; Orientar os professores na identificação de 

comportamentos divergentes dos alunos, bem como de proposta alternativas de solução; Ativar o 

processo de integração Escola-Família-Comunidade; Subsidiar os professores quanto à utilização 

de recursos psicopedagógicos; Promover o aconselhamento psicopedagógico dos alunos, 

individual ou em grupo, aplicando os procedimentos adequados; Participar na construção do 

projeto político-pedagógico; Participar do diagnóstico da escola junto à comunidade escolar, 

identificando o contexto socioeconômico e cultural em que o aluno vive; Estimular a reflexão 

coletiva de valores morais e éticos, visando a construção da cidadania; Participar da elaboração 

do regimento escolar; Buscar atualizar-se permanentemente; Colaborar na construção da auto-

estima do aluno, visando a aprendizagem do mesmo, bem como à construção de sua identidade 

pessoal e social; Influir para que o corpo diretivo e docente se comprometa com o atendimento 

as reais necessidades dos alunos; Executar outras atividades compatíveis com a sua função. 

Avaliar o desempenho da escola, como um todo, de forma a caracterizar suas reais possibilidades 

e necessidades, seus níveis de desempenho no processo de desenvolvimento do currículo e 

oportunizar tomadas de decisões, embasadas na realidade; Apresentar propostas que visem à 

melhoria da qualidade de ensino e o alcance das metas estabelecidas para esse fim; Coordenar a 

elaboração do planejamento de ensino e de currículo; Assessorar a direção e as demais atividades 
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e serviços da escola; Participar da elaboração do regimento escolar; Orientar e supervisionar 

atividades visando o pleno rendimento escolar; Assessorar o trabalho docente na busca de 

soluções para os problemas de repetência, evasão e reprovação escolar; Assessorar o trabalho 

docente quanto à métodos e trabalhos de ensino; Promover o aperfeiçoamento dos professores 

através de encontros de estudos ou reuniões pedagógicas; Buscar atualizar-se permanentemente; 

Colaborar com todos os profissionais da escola, na busca de soluções para os problemas do 

corpo docente e de ensino; Estimular e assessorar a efetivação das mudanças no ensino; Executar 

outras atividades afins.  

 

PROFESSOR 

Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de planejamento das 

atividades da escola; Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia 

educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano 

curricular da escola; Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 

alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 

alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento; Atualizar-se em sua 

área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter-se 

atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 

culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de 

sua(s) classe(s): Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; 

Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar 

da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e 

pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  

 

PROFESSOR DE ARTES 

Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; zelar pela aprendizagem 

dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; ministrar 

os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; colaborar com as 

atividades de articulações da escola, com as famílias e a comunidade.  

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

Reger salas de aula em atividades de educação física, desportivas e de laser; atuar no ensino; 

promover atividade esportiva e de lazer para criança, adolescentes e adultos; divulgar atividades 

esportivas e de lazer; reger atividades esportivas e de lazer; atuar na área de ensino e prática 

esportiva; elaborar programas e plano de trabalho, controle e avaliação de rendimento; organizar 

e acompanhar turmas de competições e excursões ainda que fora do Município; manter 

disciplina; organizar e participar de reuniões; colaborar na conservação da ordem do ambiente de 

trabalho; desempenhar tarefas afins.  

 

PROFESSOR DE INGLÊS 

Participar da elaboração da proposta do estabelecimento de ensino; Elaborar e cumprir plano de 

trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino; Zelar pela aprendizagem 

dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento; Ministrar 

os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 

dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Colaborar com as 

atividades de articulações da escola, com as famílias e a comunidade.  

 

PROFESSOR INSTRUTOR LIBRAS 
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Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; Participar do processo de planejamento das 

atividades da escola; Elaborar programas, planos de curso, atendendo ao avanço da tecnologia 

educacional e as diretrizes do ensino; Executar o trabalho docente em consonância com o plano 

curricular da escola; Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino; Colaborar com as 

atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade; Avaliar o desempenho dos 

alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; Estabelecer formas 

alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento; Atualizar-se em sua 

área de conhecimento; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, 

inspeção, supervisão e orientação educacional; Zelar pela aprendizagem do aluno; Manter-se 

atualizado sobre a legislação de ensino; Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, 

culturais e conselhos de classe; Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de 

sua(s) classe(s): Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente; 

Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento; Participar 

da elaboração do regimento escolar e da proposta pedagógica da escola; Zelar pela disciplina e 

pelo material docente; Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.  
 


