
PREFEITURA PREFEITURA DO DO MUNICÍPIO MUNICÍPIO DE TAMBOARADE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

E DE D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C OI T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N N ºº   0 10 1 / 2 0 1 4/ 2 0 1 4
A B E R T U R A  A B E R T U R A  

O Prefeito Municipal de Tamboara,  no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em
conformidade  com a Constituição  Federal  e  demais  disposições  atinentes  à  matéria,  TORNA PÚBLICA a  realização de
Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro de pessoal.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

1.2 O Concurso Público destina-se ao provimento de vagas existentes, sob regime estatutário, no quadro de servidores da
Prefeitura Municipal de Tamboara, Estado do Paraná, de acordo com a Tabela 2.1 deste Edital e tem prazo de validade
de 2 (dois) anos a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da
Prefeitura Municipal de Tamboara/PR.

1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades,
conforme as Tabelas do item 8 deste Edital.

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

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

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

2. DOS CARGOS

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

TABELA 2.1
NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

Código
do

Cargo
Cargo

Carga Horária
Semanal

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas PcD Vencimento inicial bruto Taxa de Inscrição

101 COLETOR DE LIXO 40h 3 - R$ 724,00 R$ 30,00

102 OPERÁRIO 40h 7 1 R$ 724,00 R$ 30,00

103 PEDREIRO 40h 2 - R$ 1.157,38 R$ 30,00

104 VIGILANTE DE BENS PÚBLICOS 40h 1 - R$ 724,00 R$ 30,00

NÍVEL MÉDIO(1)

201 AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS 40h 1 - R$ 767,25 R$ 50,00

202 PROFESSOR 20h 1 - R$ 920,50 R$ 50,00

NÍVEL SUPERIOR(1)

401 ASSISTENTE SOCIAL 30h 1 - R$ 2.275,75 R$ 80,00

402 ENFERMEIRO 30h 1 - R$ 2.275,75 R$ 80,00

403 ENGENHEIRO CIVIL 30h 1 - R$ 2.275,75 R$ 80,00

404 PSICÓLOGO 30h 1 - R$ 1.983,16 R$ 80,00
(1) Ver os requisitos e as atribuições dos cargos no Anexo I deste Edital.

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Tamboara, Estado
do Paraná:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) ter completado 18 (dezoito) anos;

c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
d) ser  julgado  apto  em  inspeção  de  saúde  do
Município;
e) possuir a escolaridade exigida e demais requisitos
para o exercício do cargo;
f)  declarar  expressamente  o  exercício  ou  não  de
cargo,  emprego  ou  função  pública  nos  órgãos  e
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entidades da Administração Pública Estadual, Federal
ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de
cargos;
g) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
h) não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de
cargo público;
i) ter sido aprovado no concurso público;
j) demais exigências contidas neste Edital.

4. DAS INSCRIÇÕES

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

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

4.3 O  período  para  a  realização  das  inscrições  será  a
partir das 08h00min do dia 17/10/2014 às 14h00min
do  dia  07/11/2014,  observado  horário  oficial  de
Brasília/DF,  através  do  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br.

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

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

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

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

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

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

4.8 O  pagamento  da  taxa  de  inscrição  poderá  ser
efetuado em toda a rede bancária,  preferencialmente
nas Casas Lotéricas,  até a data de seu vencimento.
Caso o candidato não efetue o pagamento do seu
boleto até a data do vencimento, o mesmo deverá
acessar  o  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br,  imprimir  a  segunda  via
do boleto bancário e realizar o pagamento até o
dia  07 de  novembro de  2014. As  inscrições

realizadas  com  pagamento  após  esta  data  não
serão acatadas.

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

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

4.11 A Prefeitura Municipal de Tamboara e a Fundação de
Apoio  à  UNESPAR não  se  responsabilizam  por
solicitação de inscrição via internet não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores,  falhas
de comunicação e/ou congestionamento das linhas de
comunicação,  bem  como  outros  fatores  de  ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.

5. DA  INSCRIÇÃO  PARA  A  PESSOA  COM
DEFICIÊNCIA (PCD)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se
inscreverem  como  pessoa  com deficiência  estará
disponível  no  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br a partir da data provável de
13/11/2014.  O  candidato  que  tiver  a  sua inscrição
indeferida poderá impetrar recurso na forma do item
15 deste Edital.

5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se

aprovado  no  Concurso  Público,  terá  seu  nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos
candidatos  aprovados  específica  para  pessoa  com
deficiência.

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

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

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

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

6.1.2 as condições específicas disponíveis para realização
da prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte
25), fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira
de rodas e/ou tempo adicional  de até 1 (uma) hora
para realização da prova (somente para os candidatos
com deficiência).  O  candidato  com  deficiência,  que
necessitar  de  tempo  adicional  para  realização  da
prova, deverá  requerê-lo  com  justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da
área  de  sua  deficiência,  no  prazo  estabelecido  no
subitem 6.3 deste Edital.

6.1.3 para  solicitar  condição  especial  o  candidato
deverá:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3. Os  documentos  referentes  às  disposições  dos
subitens  5.4.2,  6.1.2,  6.1.3.2  e  6.2.1.2  deste Edital
deverão  ser  encaminhados,  via  SEDEX  com  AR
(Aviso  de  Recebimento)  até  o  dia  07/11/2014 em
envelope fechado endereçado à Fundação de Apoio à
UNESPAR com as informações que seguem:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR

Caixa Postal 40

Paranavaí– PR

CEP 87.701 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tamboara/PR

 - LAUDO MÉDICO / CONDIÇÃO ESPECIAL / LACTANTE -

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

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

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

6.5.1 a  Fundação  de  Apoio  à  UNESPAR não  receberá
qualquer documento entregue pessoalmente em sua
sede.

6.6 Não  haverá  devolução  da  cópia  da  certidão  de
nascimento,  laudo  médico  original  ou  cópia

autenticada,  bem  como  quaisquer  documentos
enviados e não serão fornecidas cópias dos mesmos.

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

6.8 O  deferimento  das  solicitações  de  condição
especial  estará  disponível  aos  candidatos  no
endereço  eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br a
partir da data provável de 13/11/2014. O candidato
que tiver  a  sua solicitação de condição especial
indeferida  poderá  impetrar  recurso  na  forma  do
item 15 deste Edital.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado
no endereço eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br na
data provável de 13/11/2014.

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

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

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

8. DAS FASES DO CONCURSO

8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

 TABELA 8.1
NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

CARGO FASE
TIPO
DE

PROVA
ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- OPERÁRIO;
- PEDREIRO;

- VIGILANTE DE BENS
PÚBLICOS.

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,4 34
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 10 3,3 33

Conhecimentos Gerais 10 3,3 33

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

 TABELA 8.2

NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

COLETOR DE LIXO

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,4 34
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 10 3,3 33

Conhecimentos Gerais 10 3,3 33

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

2ª
Aptidão
Física

De acordo com o item 12 --------------- ---------------
Apto ou
Inapto

Eliminatório

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS --------------- --------------- 100,00 ---------------
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 TABELA 8.3
NÍVEL MÉDIO(1)

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

AGENTE DE COMBATE A
ENDEMIAS

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,5 35

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 3,0 15

Conhecimentos Gerais 5 3,0 15

Conhecimentos Específicos 10 3,5 35

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

TABELA 8.4

NÍVEL MÉDIO(1)

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

PROFESSOR

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,5 35

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 3,0 15

Conhecimentos Gerais 5 3,0 15

Conhecimentos Específicos 10 3,5 35

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

2ª Títulos De acordo com o item 11 --------------- --------------- 10,00 Classificatório

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS --------------- --------------- 110,00 ---------------

 TABELA 8.5
NÍVEL SUPERIOR(1)

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- ASSISTENTE SOCIAL;
- ENFERMEIRO;

- ENGENHEIRO CIVIL;
- PSICÓLOGO.

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,2 32
Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemático 5 3,1 15,5

Conhecimentos Específicos 15 3,5 52,5

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

2ª Títulos De acordo com o item 11 --------------- --------------- 10,00 Classificatório

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS --------------- --------------- 110,00 ---------------

(1) Ver os conteúdos programáticos no Anexo II deste Edital.

9. DAS  CONDIÇÕES  DE  REALIZAÇÃO  DA PROVA
OBJETIVA

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

9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 30
de  novembro de  2014,  em  horário  e  local  a  ser
informado  através  de  edital  disponibilizado  no
endereço  eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br e  no
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.

9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com
o  local  de  prova  deverá  ser  emitido  no  endereço
eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br a  partir  de  21
de  novembro de 2014.

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

9.5 O candidato  deverá comparecer  com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário
fixado para o fechamento do portão de acesso ao local

de  realização  da  prova,  munido  de  caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta,
seu documento oficial de identificação com foto e
o  Cartão  de  Informação  do  Candidato,  impresso
através  do  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.13 Não será permitido o ingresso ou a permanência de
pessoa  estranha  ao  certame,  em qualquer  local  de
prova, durante a realização da prova objetiva, salvo o
previsto no subitem 6.2.2 deste Edital.

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

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

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

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

9.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala

após  entregarem  suas  Folhas  de  Respostas  e
assinarem  o  termo  de  fechamento  do  envelope  no
qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da
sala.

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

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

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

9.22 O candidato deverá obter 50 (cinquenta) pontos ou
mais na prova objetiva  para não ser  eliminado do
Concurso  Público,  além  de  não  ser  eliminado  por
outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.23 A prova objetiva terá a duração de  3 (três) horas,
incluído  o  tempo  de  marcação  na  Folha  de
Respostas.  Não  haverá,  por  qualquer  motivo,
prorrogação do tempo previsto para a realização
da prova em razão do afastamento de candidato da
sala de prova.

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

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

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

11. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

11.1 A  prova  de  títulos,  de  caráter  classificatório,  será
realizada  para  os cargos de  NÍVEL  MÉDIO:
PROFESSOR, e de NÍVEL SUPERIOR: ASSISTENTE
SOCIAL,  ENFERMEIRO,  ENGENHEIRO  CIVIL   e
PSICÓLOGO.  Somente  poderá participar  desta fase
do  certame  o  candidato  que  obter  a  pontuação
estabelecida  no  subitem  9.22,  além  de  não  ser
eliminado  por  outros  critérios  estabelecidos  neste
Edital.

11.2 A prova de títulos terá o valor máximo de 10 (dez)
pontos, ainda  que  a  soma  dos  valores  dos  títulos
apresentados  seja  superior  a  este  valor,  conforme
disposto na Tabela 11.1 deste Edital.

11.3 A relação dos candidatos habilitados a participar  da
Prova de Títulos, a data para preencher o Formulário
de Cadastro de Títulos e o período em que os títulos
deverão ser enviados serão divulgados em edital a ser
publicado oportunamente.

11.4 Os candidatos habilitados e interessados em participar
da prova de títulos deverão:
a)  preencher  o  Formulário  de  Cadastro  de  Títulos
disponível  no  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br  ;  
b)  após completado o preenchimento,  imprimir  duas
vias  do  comprovante  de  cadastro  dos  títulos,  reter
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uma  para  si  e  enviar  a  outra  juntamente  com  os
documentos comprobatórios via Sedex com AR (Aviso
de  Recebimento)  para  o  endereço  informado  nas
etiquetas geradas:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR

Caixa Postal 40

Paranavaí– PR

CEP  87.701 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal Tamboara/PR

 - PROVA DE TÍTULOS -

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX

CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXXXX

TABELA 11.1
PROVA DE TÍTULOS

CARGO 202: PROFESSOR
CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

CARGO 402: ENFERMEIRO
CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL

CARGO 404: PSICÓLOGO

ITEM TÍTULOS PONTOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

1

Diploma  de  curso  de
pós-graduação  em  nível  de
doutorado  (título  de  doutor)  na
área do cargo a que concorre. 

5
(por título)

5 pontos

2

Diploma  de  curso  de
pós-graduação  em  nível  de
mestrado  (título  de  mestre)  na
área do cargo a que concorre. 

3
(por título)

3 pontos

3

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

1
(por título)

2 pontos

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10

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

11.6 Para  comprovação  da  conclusão  do  curso  de
pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado
e  Doutorado,  será  aceito  diploma  ou certificado
atestando que o curso atende às  normas da Lei  nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e
Bases  da  Educação),  do  Conselho  Nacional  de
Educação (CNE), ou está de acordo com as normas
do  extinto  Conselho  Federal  de  Educação  (CFE).
Também  será  aceita  declaração  de  conclusão  de
pós-graduação  em  nível  de  especialização
acompanhada do respectivo histórico escolar, no qual
conste  a  carga  horária  do  curso,  as  disciplinas
cursadas  com  as  respectivas  menções,  a
comprovação  da  apresentação  e  aprovação  da
monografia. A declaração deverá também atestar que
o curso atende às normas da Lei nº 9.394/1996, do
CNE, ou está de acordo com as normas do extinto
CFE.  Deverá constar ainda declaração da instituição
de  que  o  curso  cumpriu  todas  as  disposições
estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação
do ato legal de credenciamento da instituição. Caso o
histórico  escolar  ateste  a  existência  de  alguma
pendência ou falta de requisito de conclusão do curso,
o certificado/declaração não será aceito.

11.7 Para os cursos de mestrado e doutorado concluídos
no exterior será aceito apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil

e  traduzido  para  a  língua  portuguesa  por  tradutor
juramentado.

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

11.9 O candidato deverá apresentar juntamente com os
documentos pertinentes a prova de títulos, cópia
autenticada do certificado/declaração ou diploma
de conclusão do curso de graduação.

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

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

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

11.13 Não serão avaliados os documentos:
a) entregues ou postados fora do prazo ou de forma
diferente  do  estabelecido  no  edital  de  convocação
para a prova de títulos;
b)  que  não  forem  cadastrados  no  Formulário  de
Cadastro de Títulos;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem
como documentos gerados por via eletrônica que não
estejam acompanhados  do respectivo mecanismo de
autenticação;
e) sem data de expedição;
f)  de  mestrado  ou doutorado concluídos  no exterior
que não estejam revalidados por instituição de ensino
superior no Brasil e sem tradução juramentada;
g)  desacompanhados  do  certificado  ou  diploma  de
conclusão  do  curso  de  graduação,  nos  termos  do
subitem 11.9.

11.14 Não será admitida, sob hipótese  nenhuma, o pedido
de inclusão de novos documentos. 

11.15 Os  documentos  apresentados  não  serão  devolvidos
em  hipótese  nenhuma,  tampouco  serão  fornecidas
cópias dos mesmos.

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

11.17 A relação dos candidatos com a nota obtida na prova
de  títulos  será  publicada  em  edital,  através  do
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.

11.18 Quanto  ao  resultado  da  prova  de  títulos,  caberá
interposição de recurso, devidamente fundamentado,
nos termos do item 15 deste Edital.

12. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA

12.1 A prova de aptidão física será realizada para o cargo
de  NÍVEL FUNDAMENTAL: COLETOR  DE LIXO, e
somente será convocado para participar desta fase do
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certame  o candidato  que obter  a  pontuação
estabelecida  no subitem  9.22,  além  de  não  ser
eliminado  por  outros  critérios  estabelecidos  neste
Edital. 

12.2 A prova de aptidão física, de caráter eliminatório,
visa avaliar se o candidato está em condições físicas
plenas  para  desempenhar  as  tarefas  inerentes  do
cargo.

12.2.1 o candidato será considerado APTO ou INAPTO
na prova de aptidão física,  sendo eliminado  do
certame o candidato considerado INAPTO. Para
ser  considerado APTO o candidato  deverá obter
um total mínimo de 11 (onze) pontos, de um total
máximo de 15 (quinze) pontos. Será considerado
INAPTO o candidato que não alcançar  pontuação
mínima exigida

12.3 O local, a data e o horário da prova de aptidão física
serão  oportunamente  divulgados  em Edital  de
convocação para realização desta prova.

12.4 Os  candidatos  deverão  comparecer  ao  local  de
prova  com,  no  mínimo, 30  (trinta)  minutos  de
antecedência, munidos de:
a) documento  oficial  de  identificação  com  foto
(original);
b)  roupa  apropriada  para  prática  de  atividades
físicas;
c)  atestado médico original ou cópia autenticada
em  cartório  específico  para  tal  fim,  emitido  nos
últimos  30  (trinta) dias  anteriores  à data  de
realização dos testes.

12.4.1 no  atestado  médico  deverá  constar,
expressamente,  que  o  candidato  está  apto  a
realizar  a  prova  de  aptidão  física  ou  a  realizar
exercícios físicos.

12.4.2 o candidato que deixar de apresentar o atestado
médico, ou que apresentar atestado médico onde
não conste expressamente que o candidato está
apto  a  realizar  a  prova  de  aptidão  física,  ou  a
realizar  exercícios  físicos,  será  impedido  de
realizar  os  testes,  sendo,  consequentemente,
eliminado do certame.

12.5 A prova de aptidão física será realizada e avaliada de
acordo  com  o  descrito  na  Tabela  12.1,  conforme
segue:

TABELA 12.1

SHUTTLE RUN

FEMININO MASCULINO
Tempo em segundos Pontos Tempo em segundos Pontos

Até 11.30s 5 Até 11.00s 5
De 11.31s a 12.00s 4 De 11.01s a 11.30s 4
De 12.01s a 12.30s 3 De 11.31s a 12.00s 3
De 12.31s a 13.00s 2 De 12.01s a 12.30s 2
De 13.01s a 13.30s 1 De 12.31s a 13.00s 1
13.31 ou mais 0 13.01 ou mais 0

DESCRIÇÃO
1)  O candidato  coloca-se  atrás do local  de largada,  com o pé o mais
próximo possível da linha de saída. 
2)  Ao  comando  de  voz  do  avaliador  o  candidato  inicia  o  teste  com o
acionamento  concomitante  do  cronômetro.  O  candidato  em  ação
simultânea, corre à máxima velocidade até os tacos equidistantes da linha
de saída a 9,14 m (nove metros e quatorze centímetros), pega um deles e
retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse taco atrás da linha de
partida.
3) Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo taco,
procedendo da mesma forma. 
4)  O cronômetro  é  parado  quando o  candidato  deposita  o  segundo  e
último taco no solo e ultrapassa com pelo menos um dos pés a linha final.
Ao pegar ou deixar o taco, o candidato terá que cumprir uma regra básica
do teste, ou seja, transpor pelo menos um dos pés as linhas que limitam o
espaço demarcado. O taco não deve ser jogado, mas sim, depositado ao
solo.

Número de Tentativas:  02  (duas)  tentativas. (O candidato  terá  duas
chances para realizar sendo considerado válido o seu melhor tempo).

FLEXÃO DE BRAÇOS

FEMININO MASCULINO
Nº de Repetições Pontos Nº de Repetições Pontos

16 ou mais 5 19 ou mais 5
De 12 a 15 4 De 15 a 18 4
De 08 a 11 3 De 11 a 14 3
De  05 a 07 2 De 07 a 10 2
De 03 a 04 1 De 04 a 06 1
Até 02 0 Até 03 0

DESCRIÇÃO
Tempo de Execução: 
O tempo de execução da atividade para ambos os sexos será de até 60
(sessenta) segundos.
Masculino: 
1)  O  candidato  deverá  apoiar  a  ponta  dos  pés  atrás,  sendo  pernas,
quadris e costas devem estar totalmente alinhados. As mãos devem estar
na linha e largura dos ombros.
2)  Ao  comando  de  voz  do  avaliador  o  candidato  deve  flexionar  os
cotovelos e extendê-los até que fiquem ao nível dos ombros voltando a
posição  inicial.  O  corpo  deve  ir  proximo  do chão  sem tocá-lo  sempre
alinhado.
Feminino:
1)  A candidata  deverá  iniciar  o  movimento  com  os  joelhos  no  chão.
Quadris, costas e cabeça devem ficar alinhados. As mãos à altura dos
ombros.
2)  Ao  comando  de  voz  do  avaliador  a  candidata  deverá  flexionar  os
cotovelos levando todo o corpo até próximo do chão, totalmente alinhado
e extendê-los de maneira que os cotovelos vão ao nível  dos ombros ,
voltando a posição inicial.  O corpo deve ir proximo do chão sem tocá-lo
sempre alinhado.
Ambos os sexos:
1)  O candidato  deverá  executar  quantas repetições  conseguir  em  60
(sessenta) segundos sem pausa.
2) O candidato não poderá arquear o tronco, encostar o tronco no solo ou
elevar o quadril.
3) Somente as repetições corretas serão registradas.
Número de tentativas: 01 (uma) tentativa.

CORRIDA DE 1.200 METROS

FEMININO MASCULINO
Tempo em minutos Pontos Tempo em minutos Pontos

Até 13.00m 5 Até 12.00m 5
De 13.01m a 13.30m 4 De 12.01m a 12.30m 4
De 13.31m a 14.00m 3 De 12.31m a 13.00m 3
De 14.01m a 14.30m 2 De 13.01m a 13.30m 2
De 14.31m a 15.00m 1 De 13.31m a 14.00m 1
15.01m ou mais 0 14.01m ou mais 0

DESCRIÇÃO
1)  O  candidato  deverá  percorrer  a  distância  de  1.200  m  (um  mil  e
duzentos  metros),  sendo  permitido  andar  durante  o  percurso,  e  não
permitido parar ou sentar durante o percurso.
2) O candidato deverá interromper a progressão ao cruzar a linha final (de
chegada) do percurso. Ao final do teste será computado o tempo levado
para percorrer a distância prevista.
Número de tentativas: 01 (uma) tentativa.

12.6 O candidato que não atingir a performance mínima em
quaisquer  dos testes da prova de aptidão física,  ou
que  não  apresentar-se  na  data  ou  no  horário
estabelecido para a sua realização, será considerado
inapto e, consequentemente, eliminado do Concurso
Público, não tendo classificação alguma no certame.

12.7 O candidato que for considerado inapto em qualquer
teste da prova de aptidão física não poderá prosseguir
nos demais.

12.8 Os  casos  de  alteração  psicológica  e/ou  fisiológica
temporários  (período  menstrual,  gravidez,
indisposições,  cãibras,  contusões,  luxações,  fraturas
etc.)  que  impossibilitem  a  realização  dos  testes  ou
diminuam  a  capacidade  física  dos  candidatos  não
serão levados em consideração, não sendo concedido
qualquer tratamento privilegiado.

12.9 Será considerado APTO na prova de aptidão física o
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candidato que atingir a performance mínima em todos
os testes.

12.10 Quanto ao resultado da prova de aptidão física caberá
interposição de recurso, devidamente fundamentado,
nos termos do item 15 deste Edital.

13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

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

13.2 Para o cargo de NÍVEL FUNDAMENTAL:  COLETOR
DE LIXO, a Nota Final dos candidatos habilitados será
igual a soma das notas obtidas na prova objetiva, caso
não sejam eliminados na prova de aptidão física.

13.2.1 para os demais cargos de NÍVEL FUNDAMENTAL, a
Nota Final dos candidatos habilitados será igual a nota
obtida na prova objetiva.

13.3 Para o cargo de NÍVEL MÉDIO: PROFESSOR, a Nota
Final dos candidatos habilitados será igual a soma das
notas obtidas na prova objetiva e na prova de títulos.

13.3.1 para os demais cargos de NÍVEL MÉDIO, a Nota Final
dos candidatos habilitados será igual a nota obtida na
prova objetiva.

13.4 Para  todos  os cargos de  NÍVEL SUPERIOR, a Nota
Final dos candidatos habilitados será igual a soma das
notas obtidas na prova objetiva e na prova de títulos.

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

13.6 O resultado final do Concurso Público será publicado
por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista Geral,  contendo a classificação de todos os
candidatos  habilitados,  inclusive  os  inscritos  como
pessoa com deficiência em ordem de classificação;
b)  Lista  de  Pessoas  com Deficiência,  contendo  a
classificação  exclusiva  dos  candidatos  habilitados
inscritos como  pessoa com deficiência em ordem de
classificação.

14. DA ELIMINAÇÃO

14.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato
que:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
14.1.15 recusar-se a entregar o material da prova ao término

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

subitem 9.22, ou ser considerado INAPTO na prova de
aptidão física, conforme subitem 12.2.1 (para o cargo
em que houver prova de aptidão física), deste Edital.

14.2 Se,  a  qualquer  tempo,  for  constatado  por  qualquer
meio, ter o candidato se utilizado de processo ilícito,
sua prova será anulada e ele será automaticamente
eliminado do Concurso Público.

15. DOS RECURSOS

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

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

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

15.1.3 contra o resultado da prova objetiva;
15.1.4 contra o resultado da prova de aptidão física;
15.1.5 contra o resultado da prova de títulos;
15.1.6 contra a nota final e classificação dos candidatos.
15.2 É de  exclusiva  responsabilidade  do  candidato  o

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

15.3 Os  recursos  deverão  ser  protocolados  em
requerimento  próprio  disponível  no  endereço
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eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
15.4 Os  recursos  deverão  ser  individuais  e  devidamente

fundamentados.  Especificamente  para  o  caso  do
subitem 15.1.2, o recurso  deverá estar acompanhado
de citação bibliográfica.

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

15.6 Admitir-se-á  um  único  recurso  por  candidato,  para
cada evento referido no subitem 15.1 deste Edital.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

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

17. DA NOMEAÇÃO PARA POSSE

17.1 A nomeação para posse será publicada no Diário  do
Noroeste do Paraná e no  endereço eletrônico oficial
da  Prefeitura  Municipal  de  Tamboara
www.tamboara.pr.gov.br,  sendo  de  inteira
responsabilidade  do  candidato  o  acompanhamento
dos editais de nomeação que serão publicados.

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

17.3 A  posse  no  cargo  dependerá  de  prévia  inspeção
médica  oficial  do  Município.  O  candidato  nomeado
somente será empossado ser for julgado APTO física
e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja
considerado  inapto  para  exercer  o  cargo,  não  será
empossado,  perdendo  automaticamente  a  vaga,
sendo  convocado  o  próximo  habilitado  da  lista,
obedecida a ordem de classificação.

17.4 Para  investidura  no  cargo  o  candidato,  além  dos
demais requisitos  previstos  neste  Edital,  deverá
apresentar os seguintes documentos:
a) cópia da Carteira de Identidade;
b) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
c)  cópia  do  Título  de  Eleitor  com  comprovante  de
votação na última eleição;
d) cópia da Carteira e/ou Certificado de reservista, se
do sexo masculino;
e) uma foto 3x4 recente e tirada de frente;
f) cópia da certidão de nascimento ou casamento;
g) cópia da certidão de nascimento dos filhos menores
de 14 (quatorze) anos, quando couber;
h) cópias do Diploma ou Certificado de Conclusão do
Curso,  bem  como  os  demais  documentos
comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo
ao qual se inscreveu;
i)  apresentar  declaração  dos  bens  e  valores  que
constituem seu patrimônio  e, se casado(a), a do  (a)
cônjuge;
j) apresentar os documentos listados no item 3;
k) demais documentos que  a Prefeitura Municipal de
Tamboara julgar necessários,  posteriormente
informados.

17.5 Posse  é  a  aceitação  expressa  das  atribuições,
deveres  e  responsabilidades  inerentes  ao  cargo
público,  com  o  compromisso  do  bem  servir,
formalizada  com  a  assinatura  do  termo  pela
autoridade competente e pelo empossando. A posse
ocorrerá  no  prazo  de  30  (trinta)  dias  contados  da
publicação do ato de provimento, prorrogável por mais
30  (trinta)  dias,  a  requerimento  do  interessado.  O
candidato deverá comparecer à Diretoria de Recursos
Humanos  da Prefeitura Municipal de Tamboara - PR,
munido  de  documento  de  identidade  original
juntamente com os documentos citados no  item  3 e
subitem 17.4.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

18.3 É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato
acompanhar as publicações de todos os comunicados
e Editais referentes ao Concurso Público de que trata
este Edital.

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

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

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

18.7 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais
e/ou endereço residencial, poderá requerer através de
solicitação assinada pelo próprio candidato,  via FAX
(44)  3422-9352,  anexando  documentos  que
comprovem tal  alteração, com expressa referência ao
Concurso, Cargo e número de Inscrição, até a data de
publicação  da  homologação  dos  resultados  e,  após
esta data, junto a Prefeitura Municipal de Tamboara,
situada na  Praça  Isabel  Marcos  Beltrame nº  2000,
CEP  87760-000,  Tamboara/PR,  ou  enviar  a
documentação  via  SEDEX  com  AR  para  o  mesmo
endereço,  aos  cuidados  da  Comissão  Organizadora
do Concurso Público nº 01/2014.

18.8 Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Comissão
Especial do Concurso Público, ouvida a Fundação de
Apoio à UNESPAR.

18.9 Será admitida a impugnação deste Edital, desde que
devidamente  fundamentada,  no  prazo  de  5  (cinco)
dias úteis a contar da sua publicação.

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

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

Tamboara/PR, 17 de outubro de 2014

Luis Rogério Gimenez
Prefeito Municipal de Tamboara
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PREFEITURA PREFEITURA DO DO MUNICÍPIO MUNICÍPIO DE TAMBOARADE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  –  A N E X O  I  –  D O S  R E Q U I S I T O S  ED O S  R E Q U I S I T O S  E  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S   A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O SC A R G O S
E D I T A L  D E  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NN °  °  0 10 1 / 2 0 1 4/ 2 0 1 4

CARGO 101: COLETOR DE LIXO

Requisitos mínimos: Alfabetizado.

Atribuições: Exercer tarefas inerentes à conservação de logradouros, praças e próprios municipais e apoio a serviços gerais; Zelar
e cuidar da conservação de próprios municipais, tais como: escolas, creches, praças, logradouros, prédios e instalações municipais;
Comunicar toda irregularidade verificada; Ter sob sua guarda, materiais destinados às atividades de seu setor de trabalho; Utilizar
devidamente  os  equipamentos  de  segurança  fornecidos  pela  organização;  Efetuar  limpeza  em  geral  e  conservação  de  bens
públicos; Prestar serviços de apoio ao desenvolvimento de tarefas a que for convocado pôr sua chefia; Transportar materiais de
forma a possibilitar e/ou facilitar a utilização e remoção dos mesmos; Executar outras tarefas correlatas; Buscar constantemente o
melhor  desempenho  no  ambiente  de  trabalho,  observando  as  prescrições  de  bom  comportamento  ou  conduta,  assiduidade,
pontualidade, obediência e respeito à hierarquia,  disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho,
dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom relacionamento com as chefias,
colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho,
etc.

CARGO 102: OPERÁRIO

Requisitos mínimos: Alfabetizado. 

Atribuições: Exercer tarefas inerentes à conservação de logradouros, praças e próprios municipais e apoio a serviços gerais; Zelar
e cuidar da limpeza e conservação de bens municipais, tais como: escolas, creches, praças, logradouros, prédios e instalações
municipais; Comunicar toda irregularidade verificada; Efetuar pequenos consertos e reparos ou solicitar os serviços de manutenção
especializada;  Ter  sob  sua  guarda,  materiais  destinados  às  atividades  de  seu  setor  de  trabalho;  Utilizar  devidamente  os
equipamentos  de  segurança fornecidos  pela  organização;  Prestar  serviços de  apoio  ao desenvolvimento  de tarefas  a  que for
convocado por sua chefia; Transportar materiais de forma a possibilitar e/ou facilitar a utilização e remoção dos mesmos; Executar
outras tarefas correlatas; Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho, observando as prescrições de
bom comportamento ou conduta, assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade,
interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio
público, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou
colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 103: PEDREIRO

Requisitos mínimos: Ensino Fundamental.

Atribuições: Executar trabalhos de alvenaria,  concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e edifícios
públicos; Ler e interpretar plantas de construção civil, observando medidas e especificações; Verificar as características da obra para
orientar-se  na  escolha  do  material  apropriado  e  na  melhor  forma  de  execução do  trabalho;  Executar  serviços  de  demolição,
construção de alicerces, assentamento de tijolos ou blocos, colocação de armações de esquadrias, instalação de peças sanitárias,
conserto de telhado e acabamento em obras; Executar trabalhos de concreto armado, misturando cimento, brita, areia e água, nas
devidas proporções, fazendo a armação dispondo, traçando e prendendo com arame as barras de ferros; Misturar areia, cimento e
água, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas, para obter a argamassa a ser empregada no assentamento de pedras
ou tijolos; Assentar tijolos, pedras e cerâmica etc, colocando-os eu camadas sobrepostas, formando fileiras horizontais ou de outras
formas, unindo-os com argamassa espalhada em cada camada com o auxílio de uma colher de pedreiro e arrematando a operação
com golpes de martelo ou com o cabo da colher sobre os tijolos, para levantar paredes, muros e outras edificações; Recobrir as
juntas entre tijolos e pedras, preenchendo-as com argamassa e retocando-as com a colher de pedreiro para nivelá-las; Verificar a
horizontalidade e verticalidade do trabalho, controlando-o com nível e prumo para assegurar-se da correção do trabalho; Construir
bases de concreto ou de outro material de acordo com as especificações, para possibilitar  a instalação de tubos para bueiros,
postes, máquinas e outros fins; Utilizar devidamente os equipamentos de segurança fornecidos pela organização; Executar outras
tarefas correlatas;  Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente de trabalho,  observando as prescrições de bom
comportamento  ou  conduta,  assiduidade,  pontualidade,  obediência  e  respeito  à  hierarquia,  disciplina,  iniciativa,  produtividade,
interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio
público, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou
colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 104: VIGILANTE DE BENS PÚBLICOS

Requisitos mínimos: Alfabetizado.

Atribuições: Exercer a vigilância em logradouros públicos e pátios municipais e controlar a entrada de pessoas, veículos e materiais
em repartições municipais; Exercer a vigilância em locais previamente determinados; Inspecionar a área sob sua responsabilidade,
protegendo-a contra a incidência de depredações ou furtos; Controlar a entrada de pessoas, veículos e materiais pelos portões de
acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, a autorização de ingresso; Verificar no final do expediente, portas, janelas
e  demais  vias  de  acesso  se  estão  fechadas;  Investigar  quaisquer  condições  anormais  que  tenha  observado;  Responder  as
chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente do órgão e anotando recados; Comunicar ao chefe imediato qualquer
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irregularidade verificada; Zelar pelo prédio e suas instalações (pátios, jardins, muros, cercas, portões, sistema de iluminação, etc.);
Encaminhar  o  público  aos  órgãos  competentes;  Recolher  e  guardar  objetos  deixados  pelos  usuários;  Executar  outras  tarefas
correlatas;  Buscar  constantemente  o  melhor  desempenho  no  ambiente  de  trabalho,  observando  as  prescrições  de  bom
comportamento  ou  conduta,  assiduidade,  pontualidade,  obediência  e  respeito  à  hierarquia,  disciplina,  iniciativa,  produtividade,
interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização dos materiais e equipamentos do patrimônio
público, bom relacionamento com as chefias, colegas e munícipes, disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou
colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 201: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

Requisitos mínimos: Ensino Médio.

Atribuições: Exercer as atividades de combate e prevenção de endemias, mediante a notificação de focos endêmicos, vistoria e
detecção  de  locais  suspeitos,  eliminação  de  focos,  orientação  gerais  de  saúde;  Realizar  ações  de  combate  aos  mosquitos
transmissores das doenças de chagas, dengue, leishmaniose e febre amarela; Realizar pesquisas de triatomíneos em domicílios
(doenças de chagas);  Identificar os criadouros do mosquito aedes aegypti(dengue e febre amarela);  Eliminar os criadouros do
mosquito aedes aegypti; Executar tratamento de focos do aedes aegypti; Executar aplicação de inseticidas em pontos estratégicos,
visando o combate aos transmissores da dengue e febre amarela; Realizar pesquisas em locais de possíveis focos do mosquito
flebótomo  (leishmaniose);  Executar  tratamento  dos  focos  do  mosquito  flebótomo;  Orientar  a  população  quanto  aos  cuidados
necessários para eliminação dos criadouros do aedes aegypti e vetores transmissores de chagas e leishmaniose; Realizar palestras
educativas em escolas, clubes de serviços, empresas, associações de bairros e outras entidades; Desenvolver campanhas que
atinjam todo município, visando o combate aos vetores transmissores das doenças; Orientar a população sobre a importância da
vacinação contra a febre amarela; Apresentar, mensalmente, os boletins de trabalho de campo, digitados; Enviar regularmente os
dados  para  alimentar  o  sistema central;  Executar  outras  tarefas  correlatas;  Buscar  constantemente  o  melhor  desempenho  no
ambiente de trabalho, observando as prescrições de bom comportamento ou conduta,  assiduidade, pontualidade, obediência e
respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na
utilização  dos  materiais  e  equipamentos  do  patrimônio  público,  bom  relacionamento  com  as  chefias,  colegas  e  munícipes,
disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 202: PROFESSOR

Requisitos mínimos: Curso de Nível Médio específico para o Magistério da Educação Infantil, Curso Normal Superior ou Curso de
Graduação Licenciatura Plena em Pedagogia.

Atribuições:  Promover  a  aprendizagem dos  alunos;  participar  no  processo  de  planejamento  das  atividades  das  unidades  de
trabalho; organizar operações inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; contribuir para o aprimoramento da qualidade de
ensino; Planejar e executar o trabalho docente; Ministrar aulas nos dias letivos estabelecidos pela escola; Participar da elaboração
do Projeto político pedagógico do Regimento Escolar; Elaborar um Plano de Trabalho de Docente – PDT; Participar do planejamento
de classes paralelas, de áreas ou disciplinas específicas ou extra-classe; Estabelecer e implementar estratégias de recuperação dos
alunos de menor rendimento; Prestar atendimento ao aluno em áreas específicas; Realizar levantamentos diversos no sentido de
subsidiar o trabalho docente; Constatar necessidades e encaminhar o aluno portador destas aos setores específicos de atendimento;
Despertar no aluno a essência do ser pensante e criador,  valorizando cada idéia e comportamento dentro de sua faixa etária;
Preparar, coordenar e avaliar o processo ensino-aprendizagem, participar de atividades cívicas e de promoções Internas e externas;
Participar ou coordenar reuniões ou conselhos de classe; manter-se atualizado sobre legislação do ensino, atuar junto aos setores e
serviços da escola com vistas ao aprimoramento do trabalho docente; Manter atualizados registros sobre o aproveitamento escolar
das turmas sob sua responsabilidade; Zelar pela disciplina e pelo material docente; contribuir para o aprimoramento da qualidade do
tempo-livre do aluno; Acompanhar o trabalho desenvolvido pelo estagiário sob sua responsabilidade; Instrumentalizar o educando
para que participe e se integre com os demais; Participar de formação e aperfeiçoamento profissional continuada; Fazer seu papel
no cumprimento das normas educacionais; Executar outras tarefas correlatas; Buscar constantemente o melhor desempenho no
ambiente de trabalho, observando as prescrições de bom comportamento ou conduta,  assiduidade, pontualidade, obediência e
respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na
utilização  dos  materiais  e  equipamentos  do  patrimônio  público,  bom  relacionamento  com  as  chefias,  colegas  e  munícipes,
disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

Requisitos mínimos: Curso de Graduação em Serviço Social e registro no respectivo conselho de classe.

Atribuições: Prestar serviços de âmbito social à Prefeitura, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais,
psíquicas e de outra ordem e aplicando métodos e processos básicos do serviço social, para prevenir ou eliminar desajustes de
natureza biopsicossocial  e promover a integração ou reintegração das pessoas à sociedade;  Elaborar,  implementar,  executar e
avaliar políticas sociais junto a órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, entidades e organizações populares, inclusive
àquelas voltadas a proteção da criança e do adolescente; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que
sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com participação da Sociedade Civil; Encaminhar providências e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e a população;  Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar
recursos e de fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos;  Planejar, organizar e administrar benefícios e
Serviços Sociais;  Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir para análise da realidade social e para subsidiar
ações profissionais;  Prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração Pública direta e indireta e outras entidades com
relação a planos, programas e projetos do âmbito de atuação do Serviço Social; Prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais
em matéria relacionada às políticas sociais no exercício e na defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade; Planejar,
organizar e administrar Serviços Sociais e de Unidade de Serviço Social;  Realizar estudos socioeconômicos com os usuários para
fins  de  benefícios e  serviços  sociais  junto  a órgãos  da  Administração Pública direta  e  indireta  e outras entidades;  Coordenar
seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social; e realização de sindicâncias para
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inclusão de indivíduos ou famílias em programas sociais; Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas,
planos,  programas  e  projetos  na  área  de  Serviço  Social  que  proporcionem  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  servidores
municipais;  Atuar na identificação de fatores psicossociais e econômicos que estejam interferindo na vida funcional do servidor;
Realizar estudo socioeconômico dos servidores para fins de benefícios e serviços sociais da Administração Pública direta e indireta,
encaminhando -os aos recursos que se fizerem necessários;  Realizar vistorias, laudos técnicos, informações e pareceres sobre
matéria  de  serviço  social  relacionados  aos  servidores;  e  elaborar,  executar  e  avaliar  projetos  de  readaptação  e  reabilitação
profissional  e  social  de  servidores,  junto  ao setor  de  pessoal;  Buscar  constantemente  o  melhor  desempenho no  ambiente de
trabalho,  observando  as  prescrições  de  bom  comportamento  ou  conduta,  assiduidade,  pontualidade,  obediência  e  respeito  à
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização
dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom relacionamento com as chefias,  colegas e munícipes, disponibilidade
permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 402: ENFERMEIRO

Requisitos mínimos: Curso de Graduação em Enfermagem e registro no respectivo conselho de classe.

Atribuições: Planeja, organiza, supervisiona e executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos,
para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva; Identifica as necessidades de enfermagem, realizando
entrevistas, participando de reuniões e através da reuniões e através de observação sistematizada, para preservar e recuperar a
saúde; Elabora plano de enfermagem, baseando-se nas necessidades identificadas, para determinar a assistência a ser prestada
pela equipe de enfermagem no período de trabalho; Executa diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e
plasma,  controle de pressão venosa,  monitoramento e aplicação de respiradores artificiais,  prestação de cuidados de conforto,
movimentação ativa e passiva e de higiene pessoal, aplicação de diálise peritonial,  gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens
de estômago, vesicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível
de bem estar físico, mental e social dos pacientes; Executa tarefas complementares ao tratamento médico especializado, em casos
de cateterismos cardíacos, transplante de órgãos, hemodiálise e outros,  preparando o paciente,  o material  e  o ambiente,  para
assegurar  maior  eficiência  na  realização  dos  exames  e  tratamentos;  Efetua  testes  de  sensibilidade,  aplicando  substâncias
alergênicas e fazendo leitura das reações,  para obter subsídios diagnósticos;  Faz curativos,  imobilizações especiais e  ministra
medicamentos  e  tratamentos  em  situações  de  emergência,  empregando  técnicas  usuais  ou  específicas,  para  atenuar  as
consequências dessas situações; Adapta o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados,
realizando entrevistas de admissão, visitas diárias e orientando-o, para reduzir sua sensação de insegurança e sofrimento e obter
sua colaboração no tratamento; presta cuidados post-mortem como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gaze e
outros materiais para evitar  eliminação de secreções e melhorar  a aparência do cadáver;  Procede à eliminação,  execução ou
supervisão e avaliação de planos de assistência a pacientes geriátricos, observando-os sistematicamente, realizando entrevistas e
prestando cuidados diretos aos mesmos, para auxiliá-los no processo de adaptação e reabilitação; Faz estudos e previsão de
pessoal e materiais necessários às atividades elaborando escalas de serviço e atribuições diárias e especificando e controlando
equipamentos,  materiais  permanentes e de consumo, para assegurar  o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem;
Coordena e supervisiona o pessoal da equipe de enfermagem, observando-o, entrevistando-o e realizando reuniões de orientação e
avaliação, para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes;  requisita e controla entorpecentes e psicotrópicos,
apresentando a receita médica devidamente preenchida e dando saída no “livro de controle”, para evitar desvios dos mesmos e
atender às disposições legais; avalia a assistência de enfermagem, analisando e  interpretando dados estatísticos e registrando as
atividades, para estudar o melhor aproveitamento do pessoal; Planeja, organiza e administra serviços em unidades de enfermagem
ou em instituições de saúde, desenvolvendo atividades técnico-administrativas na elaboração de normas, instruções,  roteiros e
rotinas específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos, no sentido de servir de apoio a atividades afins;
Executa  trabalhos  específicos  em cooperação  com outros  profissionais,  ou  assessora  em assuntos  de  enfermagem,  emitindo
pareceres, para realizar levantamentos, identificar problemas, estudar soluções, elaborar programas e projetos e desenvolvimentos,
identificar  problemas,  estudar  soluções,  elaborar  programas,  projetos e desenvolver  pesquisas;  implanta normas e medidas de
proteção,  orientando  e  controlando  sua  aplicação,  para  evitar  acidentes;  Registra  as  observações,  tratamentos  executados  e
ocorrências verificadas em relação ao paciente, anotando-os no prontuário hospitalar, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem
da unidade ou relatório geral, para documentar a evolução da doença, possibilitar o controle da saúde, a orientação terapêutica e a
pesquisa;  Planeja  e  desenvolve  o  treinamento  sistemático  em serviço,  para  pessoal  da  equipe  de  enfermagem,  avaliando as
necessidades e os níveis de assistência prestada, para aperfeiçoar o trabalho do pessoal recém-admitido, aprimorar ou introduzir
novas técnicas de enfermagem e melhorar os padrões de assistência; Buscar constantemente o melhor desempenho no ambiente
de trabalho, observando as prescrições de bom comportamento ou conduta, assiduidade, pontualidade, obediência e respeito à
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização
dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom relacionamento com as chefias,  colegas e munícipes, disponibilidade
permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL

Requisitos mínimos: Curso de Graduação em Engenharia civil e registro no respectivo conselho de classe.

Atribuições: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, estudando características, preparando planos, métodos de trabalho
e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo em obras e assegurar padrões técnicos
exigidos, bem como analisar processos de solicitações diversas, projetos de loteamentos, desmembramentos, visando atender as
solicitações;  Projetar,  dirigir,  fiscalizar  e  gerenciar,  técnica  e  administrativamente,  as  obras  executas  pelo  Município;  Elaborar
orçamentos de obras; Realizar vistorias e elaborar laudos técnicos de imóveis destinados ao Município; Elaborar laudos de avaliação
de imóveis de interesse do Poder Público Municipal;  Planejar e programar a manutenção geral preventiva e corretiva de prédios;
Elaborar e/ou acompanhar projetos de instalações hidrossanitárias, de proteção e combate a incêndio, estrutural e levantamento
topográfico; Exercer atribuições relativas à engenharia de trânsito e técnicas de materiais; Efetuar cálculos de estruturas de concreto
armado, aço, madeira e outros;  Elaborar pareceres técnicos em processos licitatórios;  Proceder ao exame e à análise de laudos,
perícias e outras peças que envolvam conhecimentos de Engenharia Civil, emitindo laudo técnico sobre os mesmos; Acompanhar a
realização  de  perícias  pelos  demais  órgãos  públicos,  quando  designado  pelo  Município;  Funcionar,  quando  designado,  como
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assistente Técnico em ações judiciais nas quais o Município seja parte interessada;  Realizar perícias na área de meio ambiente
relacionadas a obras de infra-estrutura e em outras áreas que envolvam conhecimentos de Engenharia Civil,  emitindo laudos e
pareceres técnicos, quando solicitado;  Orientar o Município em procedimentos cujo objeto envolva conhecimentos de Engenharia
Civil;  Aprovar os projetos na área da engenharia civil protocolados na Prefeitura Municipal, observadas as normas legais vigentes;
Redigir e digitar matéria relacionada a sua área de atuação; Emitir pareceres envolvendo sua área de atuação; Responsabilizar-se
por equipes auxiliares necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Desenvolver outras atividades correlatas e afins,
inclusive  as  editadas  no  respectivo  regulamento  da  profissão;  Buscar  constantemente  o  melhor  desempenho no  ambiente  de
trabalho,  observando  as  prescrições  de  bom  comportamento  ou  conduta,  assiduidade,  pontualidade,  obediência  e  respeito  à
hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na utilização
dos materiais e equipamentos do patrimônio público, bom relacionamento com as chefias,  colegas e munícipes, disponibilidade
permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.

CARGO 404: PSICÓLOGO

Requisitos mínimos: Curso de Graduação em Psicologia e registro no respectivo conselho de classe.

Atribuições: Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e
instituições. Diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social. Planejar estratégias no contexto de gestão
de pessoas; Avaliar  comportamento individual,  grupal  e institucional;  Aprofundar o conhecimento das características individuais,
situações e problemas; Analisar a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais sobre o  indivíduo, na sua dinâmica
inter  e  intra-psíquica  e  suas  relações  sociais,  para  orientar-se  no  diagnóstico  e  atendimento  psicológico;  Definir  protocolos  e
instrumentos de avaliação, aplicar e mensurar os resultados; Elaborar e executar estudos e projetos ou rotinas na área de gestão de
pessoas; Acompanhar cliente durante o processo de tratamento ou cura, tanto psíquica como física em atendimento individual ou
grupal;  Proporcionar  suporte emocional  para paciente internado em hospital  e  seus familiares,  auxiliando-os na elaboração de
experiência de doença orgânica, crises e perdas; Realizar acompanhamento terapêutico no pré e pós-cirúrgico; Observar e propor
mudanças  em situações  e  fatos  que  envolvam a  possibilidade  de  humanização  do  contexto  hospitalar;  Participar  de  equipes
interdisciplinares e multiprofissionais, realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas; discussão de casos; reuniões
administrativas; visitas domiciliares etc; Realizar e coordenar atividades educativas e grupos de adesão com clientes e familiares,
especialmente em casos de doenças crônicas; Proporcionar suporte emocional para a equipe de saúde em situações extremas;
Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino,
pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento,
quando  convocado;  Trabalhar  segundo  normas  padrão  de  biossegurança,  qualidade,  produtividade,  higiene  e  preservação
ambiental;  Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Executar
outras  tarefas  compatíveis  com as  exigências  para  o  exercício  da  função;  Buscar  constantemente  o  melhor  desempenho  no
ambiente de trabalho, observando as prescrições de bom comportamento ou conduta,  assiduidade, pontualidade, obediência e
respeito à hierarquia, disciplina, iniciativa, produtividade, interesse, qualidade e atenção no trabalho, dedicação, eficiência, zelo na
utilização  dos  materiais  e  equipamentos  do  patrimônio  público,  bom  relacionamento  com  as  chefias,  colegas  e  munícipes,
disponibilidade permanente para colaborar com a chefia e/ou colegas e assimilar novos métodos de trabalho, etc.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARAPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

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

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Interpretação de texto: mensagem do texto; reconhecimento da significação de palavras.  Divisão silábica.

Acentuação gráfica. Ortografia. Sinônimos e antônimos. Sinais de pontuação. Classificação das palavras; as palavras  variáveis e

suas possíveis flexões.

Raciocínio Lógico e Matemático: leitura e representação de numerais: o número em diferentes situações. Sequência numérica.

Antecessor e sucessor. Par e ímpar. Resolução de problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo.

Resolução  de  problemas  por  meio  de  ilustração  e/ou  operações.  Conceito  de  maior/menor;  largo/estreito;  comprido/curto;

grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: comprimento, valor, tempo e massa.

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

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

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

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO

Língua portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais. Figuras

de linguagem.  Emprego dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.).  Relações de  sinonímia e de antonímia. Sintaxe da

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

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

no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de

tempos compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.

Raciocínio lógico e matemático: Sistema de numeração decimal. Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão.

Resolução de problemas. Medidas de comprimento, massa e capacidade.  Resolução de problemas envolvendo frações,  conjuntos,

porcentagens,  sequências  (com  números,  com  figuras,  de  palavras).  Raciocínio  lógico-matemático:  proposições,  conectivos,

equivalência e implicação lógica, argumentos válidos.

Conhecimentos gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia

com  as  diversas  áreas  correlatas  do  conhecimento  juntamente  com  suas  vinculações  histórico-geográficas  em  nível  nacional  e

internacional.  Descobertas  e  inovações  científicas  na  atualidade  e  seus  respectivos  impactos  na  sociedade  contemporânea.

Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e teatro.

Conhecimentos gerais sobre  Tamboara (geográficos, históricos e culturais).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL MÉDIO

CARGO 201: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

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

Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de Risco. Febre Amarela, Zoonoses,

Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares, Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância

Sanitária na área de alimentos, Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco Ambiental e Sanitário. 

CARGO 202: PROFESSOR

Conhecimentos  específicos:  Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky.  História da Educação.  Filosofia  e filosofia da

educação. Plano Nacional de Educação.  Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação

nacional e suas alterações, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei n° 12.796, de 04.04.2013. Lei nº 8069/90 e suas alterações.
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Pensamento  Pedagógico  Brasileiro.  Projeto Político Pedagógico.  Didática  Geral  e  Prática  de  Ensino.  Planejamento na pedagogia

histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista

e histórico-cultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de crianças de 4 a 6 anos, considerando

as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de cultura. Planejamento e Gestão Educacional.  Diretrizes Curriculares Nacionais

para o Ensino Fundamental (1.º ao 5.º ano), educação de jovens e adultos e Educação Infantil; Parâmetros Curriculares Nacionais

para a Educação Infantil e o Ensino Fundamental anos iniciais. Os Ciclos de Aprendizagem. Aprendizagem e desenvolvimento. O

processo de ensino e aprendizagem:  concepções,  sequências  didáticas,  avaliação formativa e análise de  erros.  Alfabetização.

Apropriação do Sistema de Escrita Alfabética. Alfabetização na perspectiva do letramento.

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de vista ou ideia central defendida pelo autor;

argumentação; elementos de coesão; inferências; estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Tipologia e gêneros textuais.  Figuras

de linguagem.  Emprego dos  pronomes  demonstrativos.  Relações  semânticas  estabelecidas  entre  orações,  períodos  ou  parágrafos

(oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição, alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia.  Sintaxe da

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

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

no texto. Ortografia. Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de

tempos compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.

Raciocínio  lógico  e  matemático:  Conjuntos:  operações  e  problemas;  Conjuntos  numéricos;  naturais,  inteiros,  racionais  e  reais

(operações e problemas); Divisibilidade. MDC e MMC; Sistema legal de medidas; Razões e proporções; Divisão em partes proporcionais;

Regra de três simples. Porcentagem; Equações e sistemas do 1° grau: resolução e problemas; Equações e sistemas do 2°grau: resolução

e problemas; Semelhança de triângulos; Relações métricas no triângulo retângulo; e Perímetro e área das figuras planas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NÍVEL SUPERIOR

CARGO 401: ASSISTENTE SOCIAL

Conhecimentos específicos: Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço social

na contemporaneidade:  dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço

Social  e  família:  diversidade  e  multiplicidade  dos  arranjos  familiares  e  direitos  geracionais.  O  Serviço  Social  no  Processo  de

reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas metodológicas de

processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do

Assistente Social.  Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social.  Indicadores Sociais. Elaboração de laudos,

pareceres e relatórios sociais.  Trabalho em rede. Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. O Serviço Social

na década de 90. Gestão democrática na Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da

Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e o

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do

Curso de Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, Humaniza SUS.

CARGO 402: ENFERMEIRO

Conhecimentos específicos: Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias).  Planejamento em saúde; Código de Ética dos

Profissionais de Enfermagem. Política Nacional  de Atenção Básica. Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Prevenção e Promoção a Saúde. Política Nacional de Humanização. Atividades de Capacitação em Serviço.  ALeitamento Materno.

Biossegurança  nas  Ações  de  Saúde.  Ações  de  enfermagem  na  promoção  da  Saúde  infantil.  Parâmetros  de  crescimento  e

desenvolvimento infantil  nas diferentes faixas etárias. Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação.

Transtornos mais comuns na infância.  Saúde da Mulher:  Assistência de enfermagem no pré–natal.  Distúrbios ginecológicos da

puberdade até o climatério.  Sexualidade da mulher e autocuidado. Saúde da Mulher no curso da vida.  Doenças crônicas não

transmissíveis: Educação para o auto–cuidado. Tratamento de feridas.  Cuidados com o paciente portador de patologias da vias

respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC. Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina ;

infarto do miocárdio; pericardite.  O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos.   Vigilância em
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Saúde. Perfil  epidemiológico da comunidade. Sistemas de Informação em Saúde. Enfermagem Perioperatória.  Enfermagem em

urgência  e  emergência:  Controle  do  choque  hipovolêmico;  envenenamento;  ferimentos;  hipotermia  e  hipertermia;  medidas  de

ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias

químicas.

CARGO 403: ENGENHEIRO CIVIL

Conhecimentos específicos: Materiais de construção civil: Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais cerâmicos,

Aço para concreto armado e protendido.  Polímeros.  Agregados.  Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos) e hidráulicos.  Concreto.

Argamassas. Tecnologias das construções. Terraplanagens. Canteiros de obras. Locações de obras. Sistemas de formas para as

fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes). Fundações superficiais e profundas. Lajes. Telhados com telhas

cerâmicas,  telhas  de  fibrocimento  e  telhas  metálicas.  Isolantes  térmicos  para  lajes  e  alvenaria.  Impermeabilizações.  Sistemas

hidráulicos  prediais.  Projetos  de  instalações  prediais  hidráulicas,  sanitárias  e  de  águas  pluviais.  Materiais  e  equipamentos.

Instalações de prevenção e combate ao incêndio. Instalações de esgoto sanitário e de águas pluviais. Instalações prediais elétricas e

telefônicas. Instalações elétricas de iluminação de interiores e exteriores. Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos,

quadro de cargas, proteção e condução, tubulação e fiação e entrada de energia. Proteção das instalações elétricas arquitetônicas.

Lumino técnica. Iluminação incandescente, fluorescente e a vapor de mercúrio. Cálculo de iluminação. Instalações telefônicas, para

motriz e SPDA (para-raios). Projetos elétrico e telefônico. Informáticas (programas de softwares básicos para uso em escritório e

AutoCAD). Probabilidade e estatística. Cálculos de probabilidade. Variáveis aleatórias e suas distribuições. Medidas características

de uma distribuição de probabilidade. Modelos probabilísticos. Análises estática e dinâmica de observações. Noções de testes de

hipóteses.  Compras  na  Administração  Pública.  Licitações  e  contratos.  Princípios  básicos  da  licitação.  Noções  de  orçamentos.

Definições do objeto a ser  licitado.  Planejamentos das compras.  Controles e cronogramas. Conhecimento e procedimentos de

construção de estradas de rodagem, vias públicas, obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e

rural, processos de aprovação de projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos

técnicos, normas e documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, infração a normas e posturas

municipais,  desmembramentos,  loteamentos,  abertura  de  ruas;  noções de  estruturas,  saneamento  e  meio ambiente  (redes  de

esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana - acondicionamento,

coleta, transporte, destinação final do lixo), poluição do meio ambiente, arquitetura e urbanismo, geologia e geotécnica, materiais de

construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e

Obras. Patologia na Construção Civil. Código de ética do servidor público.

CARGO 404: PSICÓLOGO

Conhecimentos  específicos: Psicoterapia  breve.  Psicopatologias.  Recrutamento  e  Seleção.  Treinamento.  Adolescência.

Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e

adolescentes.  Código  de  ética  da  categoria;  A psicologia  como  ciência.Diferentes  escolas,  diferentes  campos  de atuação  e

tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Delimitação histórica do campo teórico da Psicopatologia: a visão

da psicopatologia Clínica, da Psiquiatria , da Psicanálise e de outras linhas terapêuticasPsicopatologia e o método clínico. Modos de

funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do

psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e

seus papéis. Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho. Psicologia Hospitalar; O psicólogo e a saúde pública. Teorias e

técnicas psicoterápicas. Psicoterapias: individuais/Grupal/Familiar; - Saúde Mental Comunitária; Políticas públicas de saúde e Saúde

Mental. Técnicas de Exame Psicológico. Técnicas de Entrevista. Intervenção Diagnóstica. O plano sintomatológico e o estudo das

funções psíquicas: o exame psíquico para avaliação sintomatológica do estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e

categorias diagnósticas. Psicopatologia médica: a questão do diagnóstico e do prognóstico. Critérios diagnósticos do DSM-IV e do

CID-10:  procedimentos,  alcances  e  limites.  A  linhagem  estrutural  neurótica  de  personalidade:  aspectos psicológicos  e

metapsicológicos.  A linhagem estrutural  psicótica de personalidade:  aspectos psicológicos e metapsicológicos.  As organizações

limítrofes  de  personalidade:  aspectos  psicológicos  e  metapsicológicos.  Psicopatologia  e  desenvolvimento  emocional  infantil.  A

Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves: hospital dia,

moradia assistida, acompanhamento terapêutico. propostas  inclusivas.  A Reforma Psiquiátrica e a atenção psicossocial no Brasil;
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Histórico; Legislação específica; As ações assistenciais de saúde mental  no contexto atual do SUS; O trabalho em equipe nos

serviços de atenção à saúde mental do SUS. Saúde mental e saúde da família no SUS; A rede de atenção psicossocial: Organização

dos serviços: rede de atenção, psicossocial, planejamento e implantação de equipamentos substitutivos (CAPS I, II e III CAPS AD,

CAPS I,  Residenciais  Terapêuticas,  Hospital  Geral.  e outros), Movimentos de usuários e familiares.  Saúde Mental  e Saúde da

Família.  Matriciamento.  Núcleo de Atenção á Saúde da Família (NASF);  Família  e Saúde Mental:  diferentes leituras,  principais

discussões. A família e a doença mental: abordagens terapêuticas. Linhas de Cuidado em Saúde Mental. Ética dos profissionais de

saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso com atualização do conhecimento. (Conforme primeiro termo de

retificação de 06 de março de 2010). Clínica Psicossocial. A abordagem teórico-assistencial do sofrimento psíquico nas perspectivas

biomédica  e  psicossocial.  O  relacionamento  terapêutico  e  os  princípios  de  comunicação  como  uma  tecnologia  na  atenção

psicossocial; Aspectos individuais e sócio-familiares das práticas em saúde mental. (Conforme primeiro termo de retificação de 06 de

março de 2010).
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