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MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO MONTE CASTELO 
 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2014 
 
 
Dispõe sobre a abertura de inscrições para o provimento de cargo 
público do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Santa 
Cruz do Monte Castelo. 

  

O Prefeito Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, no uso de suas atribuições legais e 
considerando: 

 
- a Lei Orgânica Municipal; 
- a Lei Municipal nº 003/1999 e suas posteriores alterações, que dispõe sobre o quadro 

único de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do Paraná; 
- a Lei Municipal nº 03/1993 e suas posteriores alterações, que dispõe sobre o regime 

jurídico único dos servidores públicos do município, das autarquias e das fundações municipais 
da Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do Paraná; 

- a Lei Municipal nº 30/2014, que dispõe sobre as atribuições dos cargos da Prefeitura 
Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do Paraná; 

- o Contrato nº018/2014, firmado entre o Município de Santa Cruz do Monte Castelo e a 
FAUEL 

 
FAZ SABER a realização de concurso público, nos termos do presente edital: 

 
1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1 - O Concurso Público, observada a legislação específica que trata da matéria, será regido 
pelas regras estabelecidas no presente Edital e executado pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.  
 
1.2 - O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de 
Prova Objetiva de acordo com a especificidade do cargo, em conformidade com o estabelecido 
neste Edital.  
 
1.3 - A Prova Objetiva será realizada na cidade de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do 
Paraná, na data provável de 27 de julho de 2014 em local e horário a serem divulgados em 
Edital Específico.  
 
1.4 - Para os cargos de nível superior, o candidato aprovado deve apresentar, no ato da 
nomeação, registro no órgão de classe competente, quando exigido. 
 
1.5 - Os candidatos aprovados e nomeados serão submetidos ao regime jurídico Estatutário, nos 
termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Santa Cruz do Monte Castelo.  
 
1.6 - Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato 
que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial, cuja solicitação 
deverá ser efetuada até o dia 26 de junho de 2014, na forma prevista no item 4.5. A solicitação 
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de condições especiais para a realização da Prova Objetiva será atendida obedecendo a critérios 
de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.  
 
1.7 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos 
referentes a este Concurso Público, por meio da internet, nos endereços eletrônicos 
www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br bem como manter atualizado o 
endereço/telefones informado no ato da inscrição para, caso necessário, contatar diretamente o 
candidato.  
 
1.8 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, por ordem 
decrescente de nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos, 
inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais. A segunda lista conterá somente a 
pontuação dos Portadores de Necessidades Especiais.  
 
1.9 - Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo 
de (5) cinco dias úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolizada junto à 
FAUEL – FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 
FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 – 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná 
ou na Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, no setor de Protocolo, aos cuidados 
da Comissão Executiva do Concurso.  
 
 

2. DOS CARGOS E VAGAS A SEREM PROVIDOS 
 
2.1 O concurso público destina-se ao provimento dos cargos públicos e vagas a seguir descritos: 
 

Cargo Vagas Vencimento 

Inicial 

Jornada Semanal 
de Trabalho 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 

Agente Comunitário de Saúde 01 772,04 40 60,00 

Agente de Defesa Civil 01 1.250,29 40 60,00 

Agente Sanitário 01 724,00 40 40,00 

Assistente Social 01 1.728,62 30 80,00 

Auxiliar Administrativo 04 1.250,29 40 60,00 

Auxiliar de Farmácia 01 932,94 40 60,00 

Auxiliar de Serviços Gerais Masculino 01 724,00 40 40,00 

Contador 01 3.797,28 40 80,00 

Coveiro 01 1.015,81 40 40,00 

Lixeiro 03 1.015,81 40 40,00 

Pedreiro 01 1.574,68 40 40,00 
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Professor 05 933,56 20 80,00 

Professor de Educação Física 01 933,56 20 80,00 

Psicólogo 02 1.728,62 30 80,00 

Vigilante 02 724,00 40 40,00 

 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQUISITOS 
 

 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
Requisitos: Ensino Médio Completo. 
Estimular continuamente a organização comunitária; Participar da vida da comunidade principalmente através das 
organizações, estimulando a discussão das questões relativas à melhoria de vida da população; Fortalecer elos de 
ligação entre a comunidade e os serviços de saúde; Informar aos demais membros da equipe de saúde da 
disponibilidade necessidades e dinâmica social da comunidade; Orientar a comunidade para utilização adequadas 
dos serviços de saúde; Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e  
de vigilância epidemiológica e óbitos ocorridos; Cadastrar todas as famílias da sua área de abrangência, através de 
visitas domiciliares; Atuar integrando as instituições governamentais e não – governamentais, grupos de associações 
da comunidade; Executar dentro do seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde: 
Acompanhamento de gestantes e nutrientes; Incentivo ao aleitamento materno; Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento da criança; Garantia do cumprimento do calendário da vacinação e de outras vacinas que se 
fizerem necessárias; Controle das doenças diarréicas; Controle da infecção Respiratória Aguda; Orientação quanto a 
alternativas alimentares; Promoção das ações de saneamento e melhoria do meio ambiente; Executar outras tarefas 
correlatas.  
 
AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Agente e Defesa Civil e Cursos de Socorros de Urgência  
Executar atividades de apoio tais como: Participar, coordenar e supervisionar trabalhos relativos a vistorias, 
levantamento de informações, encaminhamento de vítima, acompanhamento dos serviços implantados em abrigos, 
fiscalização de voluntários em situações de acometimento ou em áreas atingidas por calamidade pública, bem como 
desempenhar outras atividades inerentes às missões de defesa civil no Município.  
 
AGENTE SANITÁRIO 
Requisitos: Ensino Fundamental Completo 
Visitar casas na comunidade verificando possíveis vetores; aplicar inseticida; capturar animais peçonhentos em 
geral; executar outras tarefas correlatas.  
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Requisitos: Superior Completo em Serviço Social e Registro no Órgão da Classe 
Orientar as atividades de grupo de auxiliares,que executam trabalho variado de assistência social; fazer os estudo 
dos problemas de ordem social de pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade; elaborar histórico e relatório 
dos casos apresentado,aplicando os métodos adequados à recuperação de menores e pessoas em situação de 
vulnerabilidade social; encaminhar as redes de serviço sócio assistenciais que necessitem de 
amparo,providenciando,para esse fim,internamentos, transferências e concessão de subsídios; manter intercambio 
com estabelecimento congêneres,oficiais ou particulares,com os quais haja convênio para a  
interpretação dos problemas de menores internados e egressos, e para estudo de assuntos relacionados com a 
assistência social; redigir relatórios das atividades executadas e informar processos e papeis diversos; desempenhar 
tarefas afins.  
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Requisitos: Ensino Médio Completo 
Digitar e/ou datilografar relatórios, minutas e/ou memorando; executar serviços de recebimento de 
correspondências/documentos e/ou expedientes, separando, classificando, encaminhando ou arquivando 
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adequadamente, a fim de facilitar seu acesso e manuseio; compilar ou elaborar dados estatísticos; atender a 
municipalidade e demais funcionários, prestando informações ou encaminhando aos responsáveis; solicitar, conferir, 
armazenar e controlar material de expediente; inserir dados nos sistemas informatizados. Auxiliar na elaboração, 
digitação e emissão de documentos, atendendo e orientando o contribuinte, dirimindo dúvidas, auxiliando na 
fiscalização no meio ambiente e apoio efetuando levantamentos. Auxiliar na higienização dos documentos, 
organização, guarda, confecção de índices, busca de documentos e atendimento ao público do Arquivo Histórico e 
do Arquivo Intermediário; executar tarefas de pesquisas, lançamentos e demais atos inerentes aos sistemas 
informatizados; preparar relatórios e planilhas; executar serviços gerais de escritório; desempenhar outras tarefas 
que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.  
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso Técnico na Área Específica em Atendente de Farmácia 
Executar o conjunto de atividades destinadas a separar medicamentos e produtos afins, de acordo com a prescrição 
ou receita médica, sob orientação do profissional farmacêutico, como receber, conferir, organizar e encaminhar 
medicamentos e produtos correlatos; entregar medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de interação; 
controlar estoques, separar requisições e receitas; providenciar, através de microcomputadores ou de forma manual, 
a atualização de entradas e saída de medicamentos; fazer a transcrição em sistema informatizado ou em fichas da 
prescrição médica; cumpre e faz cumprir o regulamento, o regimento, instruções, ordens e rotinas de Serviço do 
estabelecimento de saúde.  
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Executar serviços operacionais de construção, pavimentação, manutenção, conservação, medição e limpeza de vias, 
edificações e demais próprios públicos, carregando, descarregando, transladando, ordenando e zelando pelos 
materiais diversos, atividades da fábrica de tubos, manuseio de materiais. Auxiliar no trabalho do almoxarife, como 
recebimento, conferência, estocagem, distribuição, registro do material, observando normas e instruções.  
 
CONTADOR 
Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis e Registro no Órgão da Classe 
Planejar, organizar, supervisionar e executar atividades de contabilidade, verificando contas, emitindo relatórios e 
pareceres, conforme a legislação específica, para apurar os elementos necessários à elaboração orçamentária e ao 
controle da situação patrimonial e financeira do Município, bem como executar outras atividades que, por sua 
natureza, estejam inseridas no âmbito das atribuições do cargo e da área de atuação. Atribuições típicas: planejar o 
sistema de operações de registro, atendendo às necessidades administrativas e legais, para possibilitar controle 
contábil e orçamentário; supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando o 
seu processamento, adequando-os ao plano de contas, para assegurar a correta apropriação contábil; elaborar planos 
de contas e preparar normas de trabalho de contabilidade; participar de trabalhos de tomadas de contas dos 
responsáveis por bens ou valores do Município; analisar, conferir, elaborar e assinar balanços e demonstrativos de 
contas e empenhos, observando sua correta classificação e lançamento, verificando a documentação pertinente, para 
atender a exigências legais e formais de controle; controlar a execução orçamentária, analisando documentos, 
elaborando relatórios e demonstrativos; controlar a movimentação de recursos, o ingresso de receitas e o 
cumprimento de obrigações de pagamentos a terceiros, saldos em caixa e contas bancárias, para apoiar a 
administração dos recursos financeiros da Prefeitura; estudar sob o aspecto contábil, a situação da dívida pública 
municipal; apurar, calcular e registrar custos em qualquer sistema ou concepção; analisar aspectos financeiros, 
contábeis e orçamentários da execução de contratos, convênios, acordos e atos que geram direitos e obrigações, 
verificando a propriedade na aplicação de recursos repassados, analisando cláusulas contratuais, dando orientação 
aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; analisar aspectos financeiros, contábeis e 
orçamentários da execução de fundos municipais, verificando a correta aplicação dos recursos repassados, dando 
orientação aos executores, a fim de assegurar o cumprimento da legislação aplicável; elaborar pareceres, informes 
técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, em sua área de atuação; participar de projetos 
multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira do Município; auxiliar e planejar 
atividades relativas à elaboração da proposta orçamentária anual; solicitar certidões negativas de débito junto a 
órgãos federais e estaduais; participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de 
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras 
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entidades públicas e particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou 
problemas identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para 
fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município; Realizar estudos e pesquisas 
pata o estabelecimento de normas de contabilidade pública; planejar modelos e fórmulas para o uso nos serviços de 
contabilidade; Executar a atividade relacionada com a escrituração e o controle de receitas, despesas e dos bens do 
Executivo Municipal; Realizar estudos financeiros e contábeis, emitir parecer sobre matérias financeiras; realizar a 
análise contábil e estatística dos elementos integrantes dos balanços; elaborar e organizar a proposta orçamentária do 
Executivo Municipal; Executar os atos necessários relacionados com a execução orçamentária do Poder Executivo; 
Supervisionar e elaborar a prestação de contas; Assinar os relatórios financeiros exigidos por lei; Executar a 
escrituração analítica dos atos e fatos administrativos; Escriturar contas correntes diversas; Organizar boletins de 
receita e despesas; Escriturar manualmente ou mecanicamente fichas e empenhos; laborar balancetes patrimoniais e 
financeiros; Conferir balancetes auxiliares e "slips" de arrecadação; Examinar empenhos de despesas, verificando a 
classificação e a existência de saldos nas dotações; Realizar perícias, revisão de balanços e de escritas contábeis do 
Executivo Municipal; Assinar balanços e inventários; organizar esquema de obrigações fiscais ou previdenciárias do 
Executivo Municipal; Elaborar declarações, certidões, processos de aposentadoria e outros atos referentes à 
administração de pessoal; Registrar os atos e fatos de natureza contábil e elaborar balancetes, 
balanços,demonstrativos e relatórios mensais de gestão fiscal e de execução orçamentária, aplicando as normas 
contábeis e de acordo com a legislação em vigor; Elaborar a folha de pagamento dos vereadores e dos servidores, a 
ficha financeira e os relatórios mensais e anuais, de acordo com a legislação vigente; Elaborar empenho das 
despesas e ordens de pagamento, e controlar o saldo das dotações orçamentárias; Manifestar-se nos processos 
administrativos de ordem financeira; Confeccionar projetos de lei referentes a matérias financeiras e orçamentárias; 
Exarar parecer sobre os balancetes patrimoniais; orçamentário, econômicos e financeiros da Administração Direta e 
Indireta; Exercer o controle de execução do orçamento da Prefeitura e acompanhar a Lei de Responsabilidade 
Fiscal; Auxiliar e Assessorar os secretário municipais em matérias orçamentárias, tributária, financeiras entre outras 
relacionadas à contabilidade pública; Executar outras atividades correlatas às acima descritas, a critério do Prefeito 
Municipal; Alimentar o SIM-AM do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  
 
 
COVEIRO 
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Executar atividades de apoio tais como: Participar, coordenar e supervisionar trabalhos relativos a vistorias, 
levantamento de informações, encaminhamento de vítima, acompanhamento dos serviços implantados em abrigos, 
fiscalização de voluntários em situações de acometimento ou em áreas atingidas por calamidade pública, bem como 
desempenhar outras atividades inerentes às missões de defesa civil no Município.  
 
LIXEIRO 
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Recolhimento de lixo, entulhos, árvores e outros; Manter a higiene, possibilitando o ambiente propício de trabalho 
na área do Município; Realizar serviços relacionados com a limpeza pública; Outras atividades correlatas.  
 
PEDREIRO 
Requisitos: Ensino Fundamental Completo 
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.  
 
PROFESSOR 
Requisitos: Graduação em Pedagogia, Curso Normal Superior ou Licenciatura Plena, precedida de 
magistério em nível médio, na modalidade normal 
Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 
proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão 
diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, 
e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados. Desenvolve o 
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educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-
responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação 
social; Gerencia, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o 
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes. E demais atribuições constantes na Lei Complementar 
Municipal nº 01/2012. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Requisitos: Superior Completo em Educação Física e registro no órgão de classe 
Planejar aulas e desenvolver coletivamente atividades e projetos pedagógicos; ministrar aulas, promovendo o 
processo de ensino/aprendizagem; exercer atividades de coordenação pedagógica; participar da avaliação do 
rendimento escolar; atender às dificuldades de aprendizagem do aluno, inclusive dos alunos portadores de 
deficiência; participar de reuniões pedagógicas; participar de cursos de atualização e/ou aperfeiçoamento 
programados pela secretaria Municipal de Educação; participar de atividades escolares que envolvam a comunidade; 
elaborar relatórios; promover a participação dos pais e responsáveis pelos alunos sobre o processo de aprendizagem; 
elaborar e executar projetos de pesquisa sobre o ensino municipal; participar de programas de avaliação escolar ou 
institucional; participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola como objetivo de fundamentar e 
esclarecer a concepção da infância, o papel da Educação Física no espaço escolar, especialmente, nesta etapa de 
ensino, e o verdadeiro sentido da corporalidade na formação humana; Participar das reuniões sistemáticas de estudos 
na escola, inclusive, nas horas-atividade; Acompanhar e avaliar com os professores o desenvolvimento integral dos 
alunos, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa e processual; Realizar registros sistemáticos dessas 
avaliações por meio de parecer descritivo, evitando estigmatizar os alunos; Planejar suas ações com os professores 
considerando as experiências culturais que a criança traz para então ampliar seus conhecimentos, a partir de 
atividades lúdicas que estimulem a imaginação, a expressão e a criação em diferentes espaços e a socialização. 
realizar outras tarefas correlatas que lhe forem designadas.  
 
PSICÓLOGO 
Requisitos: Superior Completo em Psicologia e Registro no Órgão da Classe 
Participar e/ou coordenar programas específicos na comunidade (público alvo), definir resultados a serem atingidos, 
definir a linha de trabalho, assim como assessorar e prestar orientação aos familiares; Observar, avaliar e realizar 
intervenção com crianças e adolescentes elaborando e aplicando técnicas psicológicas e/ou psicopedagógicas para 
determinar as características afetivas,intelectuais, sensorias, motoras e/ou de aprendizagem do ser como um todo, 
como também orientar, organizar e participar de programas que envolvam práticas institucionais colaborando com o 
processo de ensino-aprendizagem; elaborar parecer psicossocial individual e familiar.  
 
VIGILANTE 
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto 
Executar os serviços de guarda dos prédios público; executar serviços de vigilância nos diversos estabelecimentos 
municipais; executar rondas diurna e noturna nas dependências dos prédios da Prefeitura e áreas adjacentes; 
controlar a movimentação de pessoas e veículos para evitar furto; controlar a entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência.  
 
 
4 - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS 
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
 
4.1 - É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de inscreverem neste 
Concurso para o provimento de funções cujas atribuições sejam compatíveis com a sua 
necessidade especial, devendo o candidato observar, no ato da inscrição, além das condições 
gerais estabelecidas neste Edital, também as condições especiais previstas neste item, para que 
possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse grupo.  
4.2 - Fica reservado às pessoas portadoras de necessidades especiais o percentual de 5% ( cinco 
por cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público. 
4.3 - São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.   
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4.4 - O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participará do 
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da 
prova, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e à nota mínima 
exigida para aprovação. 
4.5 - O portador de necessidade especial deverá optar para concorrer às vagas que lhe são 
reservadas no momento da inscrição, mediante a indicação da opção, bem como o tipo da 
necessidade especial que apresenta, caso necessite de prova especial e tempo adicional para 
aplicação da Prova Objetiva deve posteriormente encaminhar os documentos relacionados 
abaixo, na forma estabelecida no item 4.6:  
a) laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como 
a provável causa da necessidade especial, emitido a partir de abril de 2014;  
b) requerimento de tratamento diferenciado, se for o caso, indicando as condições de que 
necessita para a realização da prova;  
c) requerimento de tempo adicional para a realização da prova, se for o caso, com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua necessidade especial.  
4.6 - O candidato portador de necessidade especial deverá declarar essa condição ao efetivar sua 
inscrição, e, até o dia 26 de junho de 2014, deverá enviar, obrigatoriamente, à Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida 
Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por 
correspondência via SEDEX, documentos a que se referem as alíneas “a”,”b” e “c” do item 4.5.  
4.7 - O candidato portador de necessidade especial que não realizar a inscrição de acordo com o 
disposto no item 4.6, observando as alíneas “a”, “b” e “c” do item 4.5, deste Edital, não 
concorrerá à reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, mas às vagas 
gerais e nem receberá o tratamento diferenciado e especial, ainda que os tenha requerido, não 
sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.  
4.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.5 deste Edital, deverão ser 
formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 26 de junho de 2014, e 
serão analisados e decididos segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.  
4.9 - Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como portador de necessidade especial, o 
candidato adere às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para todos os efeitos e fins 
de direito, que será submetido se aprovado ao exame de avaliação de compatibilidade da 
necessidade especial com as atividades a serem exercidas. 
4.10 - O candidato que se inscrever como portador de necessidades especiais, será convocado 
caso seja aprovado no concurso público para o exame de avaliação de compatibilidade da 
deficiência com as atividades a serem exercidas, devendo comparecer obrigatoriamente, sob 
pena de perder o direito de se assumir o cargo como tal condição. Tal avaliação será de 
responsabilidade da Seção de Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Santa Cruz do Monte Castelo.  
4.11 - A avaliação será procedida por Perícia Médica do Município por meio da Seção de 
Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do Departamento de Recursos Humanos do 
Município de Santa Cruz do Monte Castelo.  
4.12 - A Perícia Médica do Município emitirá parecer, observando:  
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;  
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c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas;  
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que habitualmente 
utilize em seu auxílio;  
e) A CID - Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos nacional e 
internacionalmente.  
4.13 - Para inscrição como portador de necessidade especial, o candidato deverá observar, no 
momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos no item 4.5 assecuratórios de 
tratamento especial a esse grupo, caso contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas 
automaticamente às vagas de ampla concorrência, e nem terá direito às prerrogativas asseguradas 
neste Edital às pessoas portadoras de necessidades especiais.  
4.14 - O candidato que for nomeado na condição de portador de necessidade especial não poderá 
argüir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, relotação, 
readaptação, redução de carga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições 
e assistência de terceiros no ambiente de trabalho e para o desempenho das atribuições do cargo.  
4.15 - O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portadores de necessidades 
especiais será divulgado, nos sites www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br e 
no Órgão Oficial do Município, juntamente com o resultado das inscrições gerais, observado o 
item 4.5.  
4.16 - As vagas destinadas aos portadores de necessidade especial não preenchidas serão 
revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral. 
 
 
5- DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
5.1 - O conteúdo programático consta do Anexo I deste Edital. 
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES E DO ENSALAMENTO DOS CANDIDATOS  
 
6.1 - A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas 
neste Edital e em outros que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas 
regras, normas, critérios e condições os candidatos obrigam-se a cumprir.  
6.2 - O candidato concorrerá para apenas um cargo, sendo a escolha de exclusiva 
responsabilidade do mesmo. 
6.3 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras 
deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da admissão, todos os 
requisitos exigidos para a função. Não haverá a devolução do valor da taxa de inscrição após a 
sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo se o candidato não comparecer para 
realização das provas.  
6.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 10 de junho de 
2014 até às 23hs59min do dia 26 de junho de 2014, somente via internet, no endereço 
eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL: www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link com o formulário destinado à 
INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, 
deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a 
impressão do boleto componente do processo de inscrição.  
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6.4.1 - O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar a inscrição em um dos postos 
de inscrição abaixo durante os dias úteis:  
I – Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo: das 08:00 as 11:30hs e das 13:00 a 
17:00hs, Avenida Paulo Libânio, 700. 
6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 27 de junho de 
2014, mediante a apresentação do boleto bancário, pago preferencialmente nas Casas Lotéricas, 
durante seu horário regular de atendimento.  
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá 
ser impresso até às 23hs59min do dia 26 de junho de 2014.  
6.6 - A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa 
de inscrição, não se responsabilizando o Município de Santa Cruz do Monte Castelo, nem a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, pelo 
não recebimento da confirmação bancária do recolhimento da taxa de inscrição.  
6.7 - O candidato poderá verificar no endereço eletrônico www.fauel.org.br a situação de sua 
inscrição, devendo, se houver alguma divergência, entrar em contato com a Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 
174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, nos seguintes horários: das 08h às 
11h30min e das 14h às 17h ou pelo telefone (43) 3321–3262. 
6.8 - Na hipótese de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição, o candidato 
deverá informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando também os dados 
que identificam a sua inscrição, por meio do fax (43) 3321-3262, aos cuidados da Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.  
6.9 - O Edital de Homologação das Inscrições e Ensalamento serão divulgados nos sites 
www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br , bem como publicado no Órgão 
Oficial do Município.  
6.10 - Após efetivado o recolhimento da taxa de inscrição não haverá modificação da função 
inscrita.  
6.11 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da 
respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições 
homologadas na forma do subitem 6.9, o qual deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 
8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX, no 
prazo estabelecido no subitem 6.14.  
6.12 - A data, os locais e o horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados pela internet 
nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br e no 
órgão oficial do município.  
6.13 - Pode o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, no qual estará indicando a data, o local 
com endereço e o horário da realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do 
candidato a obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de impressão.  
6.14 - Após decorridos 02 (dois) dias da publicação do Edital de Inscritos, a Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL não se responsabilizará 
por inscrições não recebidas, em decorrência de falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
7. DAS PROVAS 
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7.1. PROVA OBJETIVA  
 
7.1.1 - Será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os 
conteúdos programáticos constantes do Anexo I, deste Edital, sendo as questões de múltipla 
escolha (a, b, c, d), distribuídas entre as áreas dispostas conforme abaixo: 
 
a) Professor e Professor de Educação Física 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO 
DE 

QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO DAS 

QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL DAS 
QUESTÕES 

Língua portuguesa 06 2,0 12,00 
Matemática 04 2,0 8,00 
Conhecimentos gerais 04 3,0 12,00 
Conhecimento específico 16 3,0 48,00 
Total de questões 30 ------------------------- 80,00 
 
b) Demais Cargos 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO 
DE 

QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO DAS 

QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL DAS 
QUESTÕES 

Língua portuguesa 06 2,0 12,00 
Matemática 04 2,0 8,00 
Conhecimentos gerais 04 4,0 16,00 
Conhecimento específico 16 4,0 64,00 
Total de questões 30 ------------------------- 100,00 
 
7.1.2 - A prova objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados no edital de 
ensalamento e no cartão de inscrição dos candidatos.  
 
7.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 
(uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica 
com tinta preta ou azul e documento original de identificação, observados os subitens 7.1.6, 7.1.7 
e 7.1.8. 
 
7.1.4 - Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 1 (uma) hora antes 
do início da prova, e fechados 15 minutos antes do início da prova, estando impedido de 
ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local da prova após o horário 
estipulado. 
  
7.1.5 - O ensalamento com data, locais e horários da Prova Objetiva, será divulgado nos 
endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br e órgão 
oficial do município. 
 
7.1.6 - O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de um dos 
documentos abaixo discriminados, apresentando forma legível e em via original:  
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a) Carteira de Identidade;  

b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe;  

c) Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o número da 

carteira de identidade;  

d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal 

valham como identidade;  

e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 1997.  

7.1.7 - Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 
Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 
Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 
carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 7.1.6.  
 
7.1.8 - Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento de identidade. 
 
7.1.9 - Não será aplicada a Prova Objetiva, ou procedido qualquer outro exame, em qualquer 
hipótese, em local ou data ou em horário diferente dos prescritos neste Edital, em Editais 
específicos referentes às fases deste Concurso e no Cartão de Inscrição do candidato.  
 
7.1.10 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos 
nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta.  
 
7.1.11 - Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, tablet e outros aparelhos eletrônicos, 
etc). O descumprimento por parte do candidato de qualquer determinação dos fiscais com 
relação à atitude a ser tomada com aparelhos eletrônicos, implicará a eliminação do candidato, 
caracterizando-o como tentativa de fraude.  
 
7.1.12 - Não será permitido, durante a realização da Prova Objetiva, o uso de gorros, bonés, 
óculos escuros e de relógios, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em local que 
impeça sua visibilidade.  
 
7.1.13 - O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua eliminação do 
Concurso.  
 
7.1.14 - O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais ou 
responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos subitens 
7.1.10, 7.1.11 e 7.1.12, será eliminado do Concurso.  
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7.1.15 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas, nas quais está incluso o tempo para o 
preenchimento do cartão-resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a 
respeito do tempo transcorrido, durante a realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.  
 
7.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização da prova objetiva, 
no horário estipulado no subitem 7.1.3, bem como observar o tempo destinado à realização da 
prova e preenchimento do cartão-resposta (subitem 7.1.15, deste Edital).  
 
7.1.17 - As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão-resposta com caneta 
esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para 
cada questão.  
 
7.1.18 - As respostas das questões da Prova Objetiva, lançadas no cartão-resposta, serão 
corrigidas por meio de processamento eletrônico.  
 
7.1.19 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura.  
 
7.1.20 - O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão-resposta e pela sua 
conservação e integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão, salvo em 
caso de defeito de impressão.  
 
7.1.21 - O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após uma hora do início da Prova 
Objetiva, devendo, antes de se retirar do recinto da sala, entregar aos aplicadores, o caderno de 
prova e o cartão-resposta.  
 
7.1.22 - Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída 
simultânea dos três últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da 
aplicação da prova e o lacre dos envelopes.  
 
7.1.23 - Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto da 
sala, a não ser em caso especial e desde que acompanhado por um componente da equipe de 
aplicação da prova.  
 
7.1.24 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá 
levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a 
prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar.  
 
7.1.25 - O candidato que não for Portador de Necessidade Especial e necessitar de prova 
especial, deverá requerer até o dia 26 de junho de 2014 (postado), o qual deverá ser 
encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, 
por correspondência via SEDEX.  
 
7.1.26 - Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva será observado os seguintes critérios: 
serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem na SOMA das notas, nota 
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igual ou superior a 50% (CINQUENTA POR CENTO). Serão automaticamente eliminados do 
Concurso Público, os candidatos que não obtiverem a nota mínima exigida. 
 
7.1.27 - O concurso público é efetuado mediante aplicação de provas objetivas em que são 
avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre os conteúdos programáticos 
relacionados ao emprego em conformidade com o Anexo I. 
 
7.2 - PROVA DE TÍTULOS 
 
7.2.1 - A Prova de Títulos, para os cargos de Professor e Professor de Educação Física, terá 
caráter classificatório. 
 
7.2.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos critérios estabelecidos 
no subitem 7.1.26, não terão seus títulos analisados e pontuados. 
 
7.2.3 - A Prova de Títulos valerá, no máximo, 20 (vinte) pontos. 
 
7.2.4 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis a pontuação somente dos 
relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de pontuação: 
 

Cursos Pontos por Curso Pontuação Máxima 
Aperfeiçoamento na área* Subitem 6.2.4.1 4,0 
Especialização na área* 2,5 5,0 

Mestrado na área* 5,0 5,0 
Doutorado na área* 6,0 6,0 

* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a área em que irá 
atuar. 
  
7.2.4.1 - Serão considerados como Aperfeiçoamento os cursos de: capacitação, cursos, 
simpósios, treinamentos e palestras na área de atuação, realizados após a conclusão do curso de 
graduação, e pontuados da seguinte forma: 
a) Certificados com carga horária de 8 (oito) a 30 (trinta) horas, será atribuído 0,5 (zero vírgula 
cinco) ponto por certificado; 
b) Certificados com carga horária de 31 (trinta e uma) a 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,0 
(um) ponto por certificado; 
c) Certificados com carga horária acima de 61 (sessenta e uma) horas, será atribuído 1,25 (um 
vírgula vinte e cinco) ponto por certificado; 
d) Certificados com carga horária inferior a 8 (oito) horas não serão pontuados. 
 
7.2.4.2 - Os cursos de que trata o subitem 7.2.4.1 só serão válidos se realizados, entre os anos de 
2010 a 2014, com término até a data estabelecida para a entrega dos títulos. 
 
7.2.4.3 - A pontuação a que se refere o subitem 7.2.4.1 só será atribuída ao candidato que anexar 
aos títulos, cópia autenticada do diploma e/ou certificado de conclusão do curso de graduação, 
que servirá apenas como comprovação do período de realização dos cursos. 
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7.2.4.4 - Os cursos de Pós-graduação: especialização, mestrado ou doutorado deverão ter relação 
direta com a área de atuação e serem reconhecidos por órgão oficial, devendo estar devidamente 
concluídos, com no mínimo 360 horas. 
 
7.2.5 - A comprovação dos títulos se dará com fotocópia autenticada, em cartório, dos 
documentos. 
 
7.2.6 - Somente serão pontuados os títulos apresentados que constem o início e o término do 
período, bem como a carga horária. 
 
7.2.7 - Os títulos deverão ser entregues à FAUEL, no dia de realização da prova objetiva, 
conforme instrução dos fiscais de sala, devendo o candidato levar os mesmos acondicionados em 
envelope com identificação de nome, cargo e concurso. 
 
7.2.7.1 - Os títulos deverão ser entregues diretamente no local destinado para entrega 
pessoalmente pelos candidatos. Não serão aceitos títulos enviados via fax, via postal ou outra 
forma que não seja o protocolo direto no local destinado para entrega dos títulos. 
 
7.2.8 - Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega 
dos títulos e/ou após a data e horário estipulados para sua entrega. O candidato deverá entregar 
seus títulos em um único momento, não podendo complementar a entrega de títulos após o 
envelope com a documentação ser lacrado e o comprovante de recebimento dos títulos ser 
entregue ao candidato. 
 
7.2.9 - Durante a entrega dos documentos para a Prova de Títulos, todos os candidatos deverão 
observar conduta adequada e na forma determinada pelo recebedor dos títulos. 
 
7.2.10 - Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias autenticadas dos documentos 
originais, legíveis e em bom estado de conservação. Em hipótese alguma o responsável pelo 
recebimento dos títulos poderá receber e/ou reter documentos originais. 
 
7.2.11 - No ato de entrega dos títulos, será fornecido ao candidato comprovante de recebimento 
da documentação apresentada, no qual constará quantas folhas foram entregues. As cópias dos 
documentos entregues não serão devolvidas em hipótese alguma. 
 
7.2.12 - Os documentos entregues serão acondicionados em envelopes específicos, 
personalizados por candidato. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL procederá à análise da totalidade dos títulos, de todos os 
candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
 
7.2.13 - Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os  títulos 
na forma, no prazo e no local estipulados. O candidato que receber pontuação zero não será 
eliminado do Concurso Público, mantendo esta pontuação, juntamente com a nota da Prova 
Objetiva, para cálculo da classificação final. 
 
7.2.14 - Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via postal, fax, correio 
eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos. 
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7.2.15 - O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado no endereço 
eletrônico www.fauel.org.br, e publicado no órgão oficial do Município. 
 
7.2.16 - A documentação comprobatória apresentada para a Prova de Títulos será analisada 
quanto à sua autenticidade durante o processo seletivo e mesmo após a nomeação. O candidato 
será eliminado do concurso ou tornado sem efeito o ato de nomeação, observado o devido 
processo administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
 
7.2.17 - Os certificados de pós-graduação expedidos no exterior somente serão aceitos se 
revalidados por instituição pública de ensino superior no Brasil. 
 
7.2.18 - Todo documento da Prova de Títulos expedido em língua estrangeira, somente será 
considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
 
7.3 - PROVA PRÁTICA 
 
7.3.1 - A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada ao seguinte 
cargo: Pedreiro. 
 
7.3.2 - Para o cargo de Pedreiro, os candidatos que não forem aprovados na Prova Objetiva, não 
participarão da Prova Prática, conforme subitem 1.5. 
 
7.3.3 - Os candidatos deverão apresentar para realização da Prova Prática documento de 
identificação. 
 
7.3.4 - A Prova Prática será realizada na data provável de 17 de agosto de 2014, em local e 
horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que será divulgado nos sites 
www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br, no Órgão Oficial do Município e 
edital da Prefeitura Municipal. 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. 
 
7.3.5 - 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: 
7.3.5.1 - Para o cargo de Pedreiro, serão avaliados os seguintes pontos: 
I – Habilidade com Equipamentos; 
II – Eficiência/qualidade; 
III – Aptidão; 
IV – Organização na execução dos trabalhos; 
V – Conhecimentos específicos. 
Cada critério acima mencionado terá a validade de 0,00 à 20,00 pontos, sendo no total 100,00 
pontos. 
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7.3.6 - Será considerado aprovado na Prova Prática o candidato que obtiver no mínimo nota 
50,00. 
 
7.3.7 - Os candidatos que não forem aprovados na Prova Prática, será eliminados do Concurso 
Público. 
 
7.3.8 - O resultado da Prova Prática será divulgado no dia 22 de agosto de 2014, nos sites 
www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br, no Órgão Oficial do Município e 
edital da Prefeitura Municipal. 
 
7.4 - TESTE DE APTIDÃO FÍSICA 
 
7.4.1 - A Avaliação de Aptidão Física terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada 
aos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Agente de Defesa Civil, Coveiro e Lixeiro. 
7.4.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, que não forem aprovados na prova objetiva, não 
participarão da Avaliação de Aptidão Física.  
7.4.3 -  A Avaliação de Aptidão Física será realizada em data, local e horário estabelecido no 
Edital de Convocação da Avaliação de Aptidão Física que será divulgado no site 
www.fauel.org.br e publicado no Diário Oficial do Município. Todos os candidatos aprovados na 
prova objetiva realizarão a prova de Avaliação de Aptidão Física. 
Não serão aceitos, em hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e 
local estabelecidos pelo Edital de convocação para a Avaliação de Aptidão Física.  
7.4.4 - A Avaliação de Aptidão Física conceitua-se como o procedimento que recorre a métodos, 
técnicas e instrumentos de avaliação, capazes de identificar aspectos ligados ao condicionamento 
físico do candidato, objetivando assim estabelecer um prognóstico da qualidade do desempenho 
das atividades relativas ao cargo.  
7.4.5 - A Avaliação de Aptidão Física constará dos seguintes testes:  
 
1) CORRIDA 12 MINUTOS 
 
 Na realização do teste o candidato poderá, durante 12 minutos, deslocar-se em qualquer 
ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive parar e depois prosseguir. 
 
 A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com a distância 
percorrida, segundo a seguinte pontuação: 
 
 
DISTÂNCIA NOTA 
De 0 a 1.500 metros Eliminado 
De 1501 a 1699 metros 16,00 
De 1700 a 1899 metros 22,00 
De 1900 a 2099 metros 27,00 
Acima de 2100 metros 34,00 
 

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com a distância 
percorrida, segundo a seguinte pontuação: 
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DISTÂNCIA NOTA 
De 0 a 1.000 metros Eliminado 
De 1001 a 1199 metros 16,00 
De 1200 a 1399 metros 22,00 
De 1400 a 1599 metros 27,00 
Acima de 1600 metros 34,00 
 
2) RESISTÊNCIA ABDOMINAL 
 
 Na realização do teste, o candidato deverá executar exercícios abdominais, conforme 
abaixo: 
 Na posição inicial, o candidato deverá se colocar em decúbito dorsal sobre o colchão para 
prática de ginástica com o quadril e joelhos flexionados e as plantas dos pés voltadas para o solo. 
Os braços deverão estar cruzados sobre a face anterior do tórax, com a palma das mãos voltadas 
para o mesmo na altura dos ombros opostos com o terceiro dedo em direção ao acrômio. Os pés 
deverão ser seguros pelo avaliador procurando mantê-los em contato permanente com o colchão 
de ginástica, sendo permitida uma distância tal entre os pés e que os mesmos se alinhem entre a 
região glútea e os calcanhares, deverá ser tal que permita uma posição de relativo conforto ao 
candidato numa amplitude de aproximadamente 30 e 45 centímetros. Para a realização dos 
movimentos de flexão dos músculos da região abdominal, o candidato deverá elevar o tronco até 
o nível em que ocorra o contato da face anterior dos antebraços com as coxas, mantendo o 
queixo encostado no peito, retornando logo em seguida à posição inicial até encostar pelo menos 
a metade anterior das escápulas no solo. 
 A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o número de 
repetições realizadas no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação: 
 
REPETIÇÕES NOTA 
De 0 a 19  Eliminado 
De 20 a 29 10,00 
De 30 a 33  16,00 
De 34 a 37  22,00 
De 38 a 41  27,00 
Acima de 42 33,00 
 

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número de 
repetições realizadas no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação: 
 
REPETIÇÕES NOTA 
De 0 a 14  Eliminado 
De 15 a 19 10,00 
De 20 a 23  16,00 
De 24 a 27  22,00 
De 28 a 31  27,00 
Acima de 32 33,00 

 
3) AGILIDADE 
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 Na realização do teste, o candidato deverá demonstrar agilidade, com a aplicação da 
prova prática “ ShutleRun”, conforme descrito abaixo: 
 MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE 
 Equipamento e material: fita adesiva, cronômetro e blocos de madeira medindo 5 
centímetros por 5 centímetros por 10 centímetros. 
 DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE 
 A prova consistirá em duas linhas paralelamente traçadas no solo distantes 9,14 metros, 
medidos a partir de seus bordos externos. Dois blocos de madeira, com dimensões de 5 cm x 
5cm x 10 cm  serão colocados a 10 cm da linha externa e separados entre si por um espaço de 30 
cm. Estes devem ocupar uma posição simétrica em relação à margem externa. 

O avaliado deverá colocar-se em afastamento Antero-posterior das pernas, com o pé 
anterior o mais próximo possível da linha de saída.  Com voz de comando do aplicador da prova: 
“vai, corre em direção aos blocos, pega um bloco, retorna à linha de partida, colocando o bloco 
atrás desta linha e repete esta movimentação com o outro bloco.” Serão dadas duas tentativas 
com um intervalo de descanso entre elas. 

 
DO RESULTADO DAS PROVAS 
O resultado será o tempo de percurso na melhor das duas tentativas. Por exemplo: se 

um candidato consegue na sua 1º tentativa 11,56 segundos e na 2º tentativa 10,68 segundos, será 
considerado para a avaliação o melhor resultado, ou seja, 10,68 segundos. 
 A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o menor 
tempo que realizar a prova, segundo a seguinte pontuação: 
 
TEMPO NOTA 
13 segundos Eliminado 
12 segundos 16,00 
11 segundos 22,00 
10 segundos 27,00 
9 segundos 33,00 
 
A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número de repetições 
realizadas no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação: 
 
TEMPO NOTA 
14 segundos Eliminado 
13 segundos 16,00 
12 segundos 22,00 
11 segundos 27,00 
10 segundos 33,00 
 
7.4.6 - Serão classificados os candidatos que obtiverem na soma das atividades físicas avaliadas 
nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta vírgula zero zero) pontos.  
7.4.7 - Para a Avaliação de Aptidão Física, o candidato deverá apresentar, antes da realização da 
avaliação e no prazo a ser divulgado em edital específico, atestado médico datado de, no 
máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da Avaliação, contendo o CRM do 
médico responsável, atestando estar o candidato apto para o esforço físico decorrente de todos os 
testes ao qual será submetido no decorrer da respectiva Avaliação, sem ressalva de testes, 
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conforme Anexo II deste Edital. O candidato que não apresentar o atestado médico conforme 
Anexo II deste Edital não realizará a Avaliação de Aptidão Física, independentemente dos 
motivos alegados.  
7.4.8 - Para a Avaliação de Aptidão Física, o candidato deverá: 
a) apresentar documento de identidade original;  
b) apresentar–se trajado adequadamente, com roupa própria e adequada à prática de atividades 
físicas ou desportivas;  
c) apresentar o atestado médico previsto no subitem 7.4.7 deste Edital, sob as penas previstas em 
mesmo item editalício.  
7.4.9 Não haverá repetição na execução de testes da Avaliação de Aptidão Física, exceto nas 
hipóteses de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, a critério da Coordenação 
do Concurso.  
7.4.10 Os candidatos que não forem habilitados na Avaliação de Aptidão Física, serão 
eliminados do Concurso Público. 
 
 
8 - DOS RECURSOS  
 
8.1 - Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02(dois) 
dias, utilizando-se do formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da 
internet: www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br devendo ser protocolizado 
na forma descrita no subitem 8.4.  
8.2 - O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão, quando for interpor recurso 
contra o gabarito, anexando à bibliografia que justifica o recurso interposto. Formulários 
contendo mais de uma questão não serão aceitos. 
8.3 – Após a divulgação da nota da prova prática, da nota da prova de títulos e da classificação 
final, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02(dois) dias, utilizando-se do formulário 
específico que estará disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br e 
www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br devendo ser protocolizado na forma descrita no 
subitem 8.4.  
8.4 - Os recursos deverão ser protocolizados de forma on line através do site www.fauel.org.br , 
desde que dentro do prazo estabelecido no subitem 8.1.  
8.5 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito.  
8.6 - Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação, ao conteúdo das 
questões da Prova Objetiva, desde que devidamente fundamentados.  
8.7 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL não se responsabilizará pelo não recebimento de recursos por falha no envio ou envio de 
forma incorreta.  
8.8 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 8.1 e 8.3), bem 
como os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal, via fax ou via 
correio eletrônico não serão admitidos nem analisados.  
8.9 - Os recursos da Prova Objetiva serão apreciados por Banca Examinadora, especialmente 
designada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL. O resultado dos recursos da prova objetiva será dado a conhecer, coletivamente, 
mediante publicação dos gabaritos oficiais definitivos a serem publicados nos sites 
www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br e Órgão Oficial do Município de 
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Santa Cruz do Monte Castelo. Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente 
do resultado dos recursos que ficarão disponíveis nos autos do próprio recurso. 
8.10 - Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial definitivo nos 
sites www.fauel.org.br e www.santacruzdemontecastelo.pr.gov.br e no órgão oficial do 
Município. 
8.11 - Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão atribuídos 
a todos os candidatos que se submeteram à respectiva prova. Se houver alteração das alternativas 
(a, b, c, d) divulgadas pelo gabarito provisório como sendo a correta, os efeitos decorrentes serão 
aplicados a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido, ou de terem ou 
não marcado a opção divulgada como correta pelo gabarito provisório.  
8.12 - Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em 
duplicidade ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo de resposta que apresenta rasura.  
8.13 - Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado do recurso. 
 
 
9 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
 
9.1 - A classificação final dos candidatos será publicada, no site www.fauel.org.br e órgão oficial 
do Município, sendo ordenada de acordo com os valores decrescentes da pontuação final em 
duas listas. 
9.2 - A classificação final no Concurso Público será obtida através da pontuação obtida pelo 
candidato em forma decrescente e procedida da seguinte forma: 
9.2.1 - Para os cargos de Professor e Professor de Educação Física, será: 
 
 
 
 
Sendo, 
NF = nota final 
NO = nota da prova objetiva 
NT = nota da prova de título 
 
9.2.2 - Para o cargo de Pedreiro,, será: 
 
 
 
Sendo, 
NF = nota final 
NO = nota da prova objetiva 
NP = nota prova prática. 
 
 
9.2.3 - Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, Agente de Defesa Civil, 
Coveiro e Lixeiro,, será: 
 
 
 

NF = NO + NT 
 

NF = (NO + NP)  
                 2 
 

NF = (NO + NAF)  
                 2 
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Sendo, 
NF = nota final 
NO = nota da prova objetiva 
NAF = nota prova de aptidão física. 
 
9.2.4 – Para os demais elencados neste edital será: 
 
 
 
Sendo,  
NF = nota final 
NO = nota objetiva 
 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
  
10.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que:  
a) obtiver maior nota de conhecimento específico; 
b) tiver maior idade; 
c) for casado; 
d) tiver maior encargo de família. 
10.1.1 – Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os 
candidatos com mais de 60 (sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição e 
entre estes e os demais candidatos será o de idade mais elevada, considerando-se o ano, o mês e 
o dia do nascimento. 
 
11 - DA CONVOCAÇÃO  
 
11.1 - Após a realização do Concurso, no momento adequado, o Município de Santa Cruz do 
Monte Castelo convocará os candidatos classificados no limite de vagas para assumirem o cargo 
para o qual concorreram e para o qual se classificaram no limite de vagas.  
11.1.1 - O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de convocação, será 
tido como desistente e substituído, na seqüência, pelo classificado imediatamente posterior.  
11.1.2 - O candidato será submetido ao regime estatutário e após nomeado e empossado será 
submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.  
11.2 - Será convocado para tomar as providências cabíveis o candidato que se classificar no 
limite de vagas ou que, for convocado após o limite de vagas, como candidato remanescente. 
11.2.1 - É de responsabilidade do candidato aprovado manter o seu endereço atualizado junto ao 
Departamento de Recursos Humanos do município mediante requerimento protocolizado junto 
ao Protocolo Geral do Município de Santa Cruz do Monte Castelo.  
11.3 Os editais relativos às etapas posteriores à divulgação da homologação do resultado do 
Concurso serão organizados e publicados pelo Município de Santa Cruz do Monte Castelo, que 
fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla publicidade das mesmas.  
11.4 - O candidato que não atender aos prazos de editais, não comparecer ao local indicado ou 
não satisfizer as exigências previstas será eliminado do Concurso e dará ao Município de Santa 
Cruz do Monte Castelo o direito de convocar o próximo candidato classificado.  

NF = NO  
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11.4.1 - Chamadas remanescentes, caso seja necessário, serão feitas até alcançar o número de 
vagas previsto para o cargo, respeitando os prazos legais, e serão objeto de editais específicos 
com os nomes dos novos candidatos convocados.  
11.5 O candidato convocado deverá atender ao que estabelece o edital e apresentar a seguinte 
documentação:  
I - Cédula de Identidade (R.G.) ou protocolo da identidade e fotocópia. 
II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.  
III - Título de eleitor e fotocópia.  
IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia.  
V - Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e fotocópia. 
VI – Registro no órgão da classe e fotocópia. (quando for o caso)  
VII – Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.  
VIII – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.  
IX – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente.  
X – Atestado de sanidade física e mental.  
XI – Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça 
Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.  
XII – Comprovante de escolaridade exigida e fotocópia. 
XIII – Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que 
a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio. 
11.6 - Os documentos previstos no item 11.5 deverão ser apresentados na forma de fotocópia 
autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no 
local da entrega.  
11.7 - O não-cumprimento dos prazos, a não-apresentação da documentação prevista ou a não-
comprovação do requisito para a nomeação no cargo especificado neste Edital, mesmo para os 
que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, 
impedirá a  nomeação do candidato e implicará na eliminação do Concurso e na nulidade da 
classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo 
convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste 
edital. 
11.8 - Sendo verificado, a qualquer tempo, falsidade documental, o candidato será eliminado do 
Concurso, com nulidade da classificação e dos seus efeitos decorrentes, sem prejuízos das 
sanções penais aplicáveis. 
 
 
12 - DA NOMEAÇÃO  
 
12.1 - São condições para nomeação:  
I - ter sido aprovado e classificado no Concurso de que trata este Edital;  
II - ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei;  
III - ter Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
IV - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de nomeação;  
V - estar em dia com as obrigações eleitorais;  
VI - estar em situação regular com as obrigações militares;  
VII - ter concluído, até a data da nomeação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o 
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  
VIII - apresentar boa condição de saúde física e mental; 
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IX - cumprir as determinações deste Edital;  
X - estar em gozo dos direitos políticos;  
XI - não ter sido demitido de cargo ou função pública, Federal Estadual ou Municipal por justa 
causa.  
12.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 
12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo 
eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender quaisquer exigências.  
12.2 - Os candidatos convocados serão submetidos, antes da nomeação, a Perícia Médica Oficial 
que consiste em exames médicos e clínicos e exames complementares para avaliação de sua 
capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do cargo. 
12.2.1 - Exames complementares deverão ser obrigatoriamente realizados pelo candidato e 
apresentados no prazo a ser definido pelo Município de Santa Cruz do Monte Castelo, cujas 
expensas correrão por conta do candidato convocado.  
12.2.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no Item anterior caracterizará 
desistência do candidato. 
12.2.3 - A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na entrevista médica, 
intencionalmente ou não, implicará em sua perda do direito à nomeação.  
12.2.4 - O resultado dos Exames Médicos Admissionais será expresso com a indicação de apto 
ou inapto para o exercício das atribuições do cargo.  
12.2.5 - Os candidatos considerados inaptos nos Exames Médicos Admissionais ou que não se 
sujeitarem à realização dos mesmos serão eliminados do Concurso.  
12.2.6 - O candidato Portador de Necessidades Especiais que for convocado para Exames 
Médicos Admissionais deverá submeter-se aos exames previstos para a comprovação da 
deficiência declarada e da compatibilidade para o exercício do cargo.  
12.3 - A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação, 
constante do resultado final.  
12.4 - À Administração Municipal reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados à 
medida de suas necessidades.  
12.5 - Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos documentos 
relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 12.1, sendo desclassificado o 
candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições.  
12.7 - A escolaridade exigida para o cargo deverá ser comprovada no ato da nomeação.   
12.8 - A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a 
apresentação irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o 
candidato do Concurso Público, anulando todos os atos decorrentes da respectiva inscrição ou 
admissão. 
 
13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1 - A inscrição para o Concurso Público implicará a aceitação, por parte do candidato, das 
normas contidas neste Edital, bem como de outras que forem necessárias para seu fiel 
cumprimento.  
13.2 - O Concurso Público disciplinado por este Edital tem validade de 02 (dois) anos, a contar 
da data de publicação e homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Municipal. 
13.3 - O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no prazo de 
validade de que trata o presente Edital.  
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13.4 – As vagas além das ofertadas neste Edital serão lotadas nos órgãos de acordo com a 
necessidade do Município.  
13.5 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL emitirá parecer conclusivo respondendo os recursos interpostos pelos candidatos, os 
quais não serão considerados quando por vias de reclamações verbais.  
13.6 - Não serão apreciadas as reclamações que forem oferecidas em termos inconvenientes, ou 
que não apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias que as justifiquem ou que 
permitam sua pronta apuração.  
13.7 - Ficam aprovados o Anexo I como parte integrante deste Edital.  
13.8 - Os casos omissos serão deliberados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL em conjunto com a Secretaria Municipal da 
Administração, Comissão Especial de Concurso e Procuradoria Geral do Município. 
 
Santa Cruz do Monte Castelo-Pr., 05 de junho de 2014. 
 
 
________________ 
Prefeito Municipal 
José Maria Pereira Fernandes 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
ENSINO SUPERIOR E 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. Relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Santa Cruz do Monte 
Castelo; História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Santa Cruz do Monte 
Castelo. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
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. 
 
AGENTE DE DEFESA CIVIL 
Medida Provisória n° 494 de 02 de julho de 2010; Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010; 
Política Nacional de Defesa Civil, 2007; Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da 
Defesa Civil e suas responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; 
Noções de geologia, meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, 
escorregamentos, influência das chuvas, enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos 
ambientais; Interpretação de plantas e acidentes geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos 
de solos e peculiaridade dos solos; Comunicação persuasiva; Introdução Informática, mapas/GPS 
para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento intersetorial; Interpretação de 
leis, conhecimentos de legislação pública; Legislação ambiental; Gestão de conflitos; Recursos e 
Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas 
(comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; 
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Noções de planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos 
desastres e reconstrução, conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação ambiental; 
Prevenção de acidentes domésticos; Montagem e coordenação de abrigos; Noções de primeiros 
socorros. 
 
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-
políticoprofissional 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. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Santa Cruz do 
Monte Castelo; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, 
protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; 
Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento 
no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 
 
AUXILIAR DE FARMÁCIA 
Diferenças entre os Medicamentos Ético, Genéricos e Manipulado. Interações Medicamentosas. 
Boas Práticas de armazenamento e conservação de medicamentos. Noções de controle de 
estoque. Boas práticas em farmácia. Noções de Informática. Orientações farmacológicas aos 
clientes. Noções básicas de farmacologia e Portaria 344/98, Lei 5.991/73, de 17/12/73. Boas 
práticas de dispensação. Portaria GM/MS 1.311 de 23/07/2002. 
 
CONTADOR 
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças 
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características e 
finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, espécies, 
natureza jurídica, elementos essenciais, classificação, princípios orçamentários, vedações 
constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e 
controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e 
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e pagamento. 
Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da dívida, outras despesas 
correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Receita pública: conceito, 
classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. 
Créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários e fontes para sua abertura. 
Reserva de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares; Planejamento; Receita 
pública; Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; 
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Destinação de recursos para o setor privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; 
Disposições finais e transitórias. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de 
Gestão Fiscal para Estados e Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de 
Administração Financeira para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, 
principais documentos. Portaria 448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94. Lei Orgânica do 
Município de Santa Cruz do Monte Castelo. Regimento Interno da Câmara de Santa Cruz do 
Monte Castelo. 
 
PROFESSOR 
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 4 anos, referente à saúde, alimentação 
e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9394/96.  Lei nº 
10.639/2003. Lei nº 8.069/90. 
 
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. Planejamento escolar – 
importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, 
recursos e avaliação pedagógica. Lei 9394/96.  Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90. 
 
PSICÓLOGO 
Psicologia Geral: Aprendizagem, cognição, consciência, emoção memória, motivação, 
pensamento e linguagem. Psicodiágnóstico: Conceituação e objetivos; entrevistas inicial e de 
devolução; testes psicológicos. Psicopatologia: Neuroses e psicose; distúrbios psicossomáticos. 
Entrevista: enquadramento, estágios e encerramento. A entrevista com a criança. Ssaúde Pública 
e Saúde Mental: Conceito de saúde e doença; medida das doenças - morbidade e mortalidade; 
conceito de anormal, normal e causa; saúde mental e medicina preventiva. Recrutamento e 
Seleção de Pessoal. Treinamento de Pessoal. Ética Profissional e Relações Humanos no 
Trabalho.  
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
PORTUGUÊS: 
 Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão 
do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de 
Texto. 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas 
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. 
Porcentagem e juros simples. 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
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Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Santa Cruz do Monte 
Castelo; História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Santa Cruz do Monte 
Castelo. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AGENTE SANITÁRIO 
Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre Processo 
Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre 
Alimentos; DTA (doenças transmitidas por alimentos); Surtos Endêmicos;  Conhecimento sobre 
Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia, aranha marrom, aranha armadeira, escorpiões e cobras); 
Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veículadas por água e alimentos; Leis 
Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; Noções de risco em epidemiologia e Saúde da 
Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e como informar uma confecção de caixa 
séptica, sumidouro, desindetização, limpeza de caixas de água; Código Sanitário Estadual; Noções 
de atendimento ao público e gerenciamento de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições 
da Vigilância Sanitária. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias 
de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças 
municipais; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de 
inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Higiene 
pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no 
trabalho; Noções de primeiros socorros. 
 
COVEIRO 
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 coveiro. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
LIXEIRO 
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 lixeiro. Noções básicas de atendimento ao público. 
 
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. 
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VIGILANTE 
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de 
trabalho, organização do local de trabalho, noções básicas de vigilância, noções básicas de 
atendimento ao público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Prefeitura do Município de Santa Cruz de Monte Castelo  

 Estado do Paraná 

 
 

 

       Av. Paulo Libânio,  700 – Cx. Postal 01 - Fone/Fax (44)3452-1155 - CNPJ 75.462.820/0001-02 

       E-mail pmscmc@vsp.com.br -  CEP 87920-000  - Santa Cruz de Monte Castelo  -  PR 

ANEXO II - MODELO ATESTADO MÉDICO 
 
 
 

ATESTADO MÉDICO AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA 
 
 
 

Atesto para os devidos fins que o(a) candidato(a)   
___________________________________________________________, portador da Cédula de 
Identidade nº _______________ e inscrito no CPF/MF sob nº ___________________ ESTÁ 
APTO(A), ou seja, encontra-se em condições de saúde para realização do Teste de Avaliação de 
Aptidão Física do Concurso Público Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo – Edital nº 
01/2014, o qual constará os seguintes testes: Corrida de 12 Minutos, Resistência Abdominal e 
Agilidade. 

 
 

Santa Cruz do Monte Castelo-Pr., _______ de ________________ de 
_______. 

 
 
 

ASSINATURA MÉDICO 
NOME DO MÉDICO 

CRM MÉDICO 
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ANEXO III - PREVISÃO DE CRONOGRAMA 
 
Descrição Data 
Inscrição 10/06 à 26/06/2014 
Pagamento da Inscrição 27/06/2014 
Homologação das Inscrições 11/07/2014 
Recurso da Homologação 14 e 15/07/2014 
Ensalamento 22/07/2014 
Prova Objetiva 27/07/2014 
Gabarito 28/07/2014 
Recurso Gabarito 29 e 30/07/2014 
Nota da Prova Objetiva 08/08/2014 
Recurso Nota Prova Objetiva 11 e 12/08/2014 
Prova Prática e Teste Físico 17/08/2014 
Prova de Títulos 27/08/2014 
Nota Prova Prática - Teste Físico e Prova de Títulos 22/08/2014 
Recurso Prova Prática - Teste Físico e Prova de 
Títulos 

25 e 26/08/2014 

Classificação Final 02/09/2014 
 


