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  A B E R T U R AA B E R T U R A

O  Prefeito  Municipal  de  Tupãssi,  Estado  do  Paraná,  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
Paranavaí, com sede na Av. Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-190, Paranavaí/PR, endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br e correio eletrônico candidato@fafipa.org.

1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas, sob regime estatutário, no quadro da Prefeitura Municipal de Tupãssi,
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 Tupãssi -
PR.

1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e habilidades,
mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, para todos os cargos, e prova de títulos,
de caráter classificatório, para o cargo de EDUCADOR INFANTIL, de acordo com a Tabela do item 11 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 Tupãssi - PR, dentro do prazo de validade do concurso.

1.5 Os requisitos para a posse e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital.
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
1.7 O candidato deverá observar  rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste  Edital  e  demais

publicações  no  endereço  eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br,  também  publicado  em  Diário  Oficial  do
Município – jornal “O Paraná” e no portal do Município no endereço www.portaltupassi.com.br.

2. DOS CARGOS

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

TABELA 2.1

NÍVEL FUNDAMENTAL(1)

Código
do

Cargo
Cargo Carga Horária

Vagas Ampla
Concorrência

Vagas PCD
Remuneração Inicial

Bruta
Taxa de Inscrição

101 MOTORISTA II 40h semanais 1 - 916,82(2) R$ 30,00

102 SERVENTE 40h semanais 2 - 724,00(2) R$ 20,00

NÍVEL MÉDIO(1)

201
AGENTE

ADMINISTRATIVO
40h semanais 1 - 1.138,12 R$ 40,00

202 EDUCADOR INFANTIL 30h semanais 2 - 1.272,75 R$ 40,00

203 ORIENTADOR SOCIAL 30h semanais 4 - 790,39 R$ 40,00

NÍVEL SUPERIOR(1)

401 MÉDICO 30h semanais 2 - 9.000,00(2) R$ 120,00

402 MÉDICO PEDIATRA 20h semanais 1 - 4.500,00(2) R$ 120,00

403 MÉDICO PLANTONISTA
Regime de

Revezamento 
12h por 48h

4 - 6.000,00(2) R$ 120,00

404 MÉDICO PSF 40h semanais 2 - 9.000,00(2) R$ 120,00
(1)  Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital.
(2) O servidor que executar atividades ou que trabalhar com habitualidade em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de

vida, fará jus ao adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo. Podendo ser nos percentuais de 20%, 30% ou 40%.
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3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO

3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro de
pessoal da Prefeitura Municipal de Tupãssi – PR:
a)  ter  sido  aprovado e  classificado no concurso de
que trata este Edital;
b) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
c) ter completado 18 (dezoito) anos;
d) estar em pleno exercício dos direitos políticos;
e) ser julgado apto em inspeção de saúde;
f)  possuir  a  escolaridade  exigida  reconhecida  pelo
MEC e demais requisitos para o exercício do cargo;
g)  declarar  expressamente  o  exercício  ou  não  de
cargo,  emprego  ou  função  pública  nos  órgãos  e
entidades da Administração Pública Estadual, Federal
ou Municipal, para fins de verificação do acúmulo de
cargos;
h) a quitação com as obrigações eleitorais e militares;
i)  não  haver  sofrido  sanção  impeditiva  do
exercício de cargo público;
j)  certidão negativa fornecida pelo DETRAN, para o
cargo de Motorista II;
k)  não  possuir  condenação  criminal  transitada  em
julgado  e  não  cumprida,  sendo  comprovado  por
declaração  expedida  pelo  Cartóio  Distribuidor  do
Fórum da Comarca onde reside;
l)  apresentar  demais  documentos  solicitados  em
Edital de Convocação para tomar posse do cargo.

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 Tupãssi 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 08h do dia 06/10/2014 às 23h59min do dia
06/11/2014, observado horário oficial de Brasília – DF,
através  do  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org  .br.  

4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
4.4.1 Preencher  o  Formulário  de  Solicitação  de  Inscrição

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

4.4.2 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 alguma, o 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 O candidato que pagar mais de uma inscrição terá
confirmada  apenas  a  última  inscrição  realizada,
sendo as demais canceladas independentemente
da  data  em  que  os  pagamentos  tenham  sido
efetuados.

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

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

4.9 O  pagamento  da  taxa  de  inscrição  poderá  ser
efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu
vencimento.  Caso  o  candidato  não  efetue  o
pagamento do seu boleto até a data do vencimento, o
mesmo  deverá  acessar  o endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org  .br , 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.

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

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

4.12 A Prefeitura Municipal  de Tupãssi 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 com o
cargo no qual se inscreveu será declarada por junta
médica  especial,  perdendo  o  candidato  o  direito  à
nomeação  caso  seja  considerado  inapto  para  o
exercício do cargo.

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

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

5.4.1 Ao  preencher  o  Formulário  de  Solicitação  de
Inscrição,  conforme  o  subitem  4.4.1 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 12/11/2014. O candidato que tiver a sua inscrição
indeferida poderá impetrar recurso na forma do item
14 deste Edital.

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

5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga
reservada às pessoas com deficiência,  esta será
preenchida 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
portadores  de  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
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condição especial solicitado. 
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 na ausência deste. O acompanhante
ficará  responsável  pela guarda do lactente  em sala
reservada  para  amamentação.  Contudo,  durante  a
amamentação, é vedada a permanência de quaisquer
pessoas  que  tenham  grau  de  parentesco  ou  de
amizade com a candidata no local.

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

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

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

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR

Caixa Postal 40

Paranavaí– PR

CEP 87.701 – 970

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Tupãssi

(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  12/11/2014. O candidato que tiver a sua
solicitação  de  condição  especial  indeferida  poderá
impetrar recurso na forma do item 14 deste Edital.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES

7.1 O Edital de deferimento das inscrições será divulgado
no endereço eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br na
data provável de 12/11/2014.

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

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

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

8. DAS FASES DO CONCURSO

8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

TABELA 8.1

NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Motorista II
- Servente

Única Objetiva

Língua Portuguesa 15 3,50 52,50

Eliminatório e
Classificatório

Raciocínio Lógico e Matemática 5 2,50 12,50

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades

10 3,50 35,00

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

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Agente Administrativo
- Orientador Social

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,00 30,00

Eliminatório e
Classificatório

Informática 5 3,00 15,00

Raciocínio Lógico e Matemática 5 3,00 15,00

Conhecimentos Específicos 10 4,00 40,00

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

TABELA 8.3
NÍVEL MEDIO

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Educador Infantil

1ª Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,00 30,00

Eliminatório e
Classificatório

Informática 5 3,00 15,00

Raciocínio Lógico e Matemática 5 3,00 15,00

Conhecimentos Específicos 10 4,00 40,00

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

2ª Títulos De acordo com a Tabela 11.1 --------------- --------------- 10,00 Classificatório

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS --------------- --------------- 110,00

TABELA 8.4
NÍVEL SUPERIOR

CARGO FASE
TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO
Nº DE

QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)

VALOR
TOTAL

(PONTOS)
CARÁTER

- Médico
- Médico Pediatra
- Médico Plantonista
- Médico PSF

Única Objetiva

Língua Portuguesa 10 3,50 35,00

Eliminatório e
Classificatório

Conhecimentos Gerais e 
Atualidades

5 2,50 12,50

Conhecimentos Específicos 15 3,50 52,50

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

9. DAS  CONDIÇÕES  DE  REALIZAÇÃO  DA  PROVA
OBJETIVA

9.1 A  prova  objetiva  será  aplicada  na  cidade  de
Tupãssi, Estado do Paraná.

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,
também publicado em Diário  Oficial  do  Município  –
jornal  “O  Paraná”  e  no  portal  do  Município  no
endereço www.portaltupassi.com.br.

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  19
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 alguma a pedido do candidato.

9.5 O candidato deverá comparecer  com antecedência

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.9.6 Portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos
objetos e/ou equipamentos citados no subitem 13.1.3
deste Edital.

9.10 A Fundação de Apoio à UNESPAR recomenda que o
candidato  não  leve  nenhum  dos  objetos  ou
equipamentos relacionados no item 13 deste  Edital.
Caso  seja  necessário  o  candidato  portar  algum
desses  objetos,  estes  deverão  ser  obrigatoriamente
acondicionados  em  envelopes  de  guarda  de
pertences  fornecidos  pela  Fundação  de  Apoio  à
UNESPAR  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 alguma haverá substituição da Folha

de Respostas por erro do candidato.
9.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas

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

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

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

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

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

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

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

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

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

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

11. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS

11.1 A  prova  de  títulos,  de  caráter  classificatório,  será
realizada  para  o  cargo  de  Educador  Infantil  e
somente  poderá  participar  desta  fase do certame o
candidato  que  obter  a  pontuação  estabelecida  no
subitem 9.22 além de não ser eliminado por quaisquer
outros critérios estabelecidos neste Edital. A prova de
títulos terá o valor  máximo de  10,00 pontos,  ainda
que a soma dos valores dos títulos apresentados seja
superior a este valor.

11.2 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.
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11.3 Os  candidatos  convocados  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
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 do Município de Tupãssi
(PROVA DE TÍTULOS)

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

TABELA 11.1
CARGO EDUCADOR INFANTIL

ITEM TÍTULOS PONTOS
PONTUAÇÃO

MÁXIMA

01
Diploma  de  curso  de  pós-graduação  em
nível de doutorado (título de doutor) na área
do cargo/especialidade a que concorre. 

4,00
(por título)

4,00

02
Diploma  de  curso  de  pós-graduação  em
nível de mestrado (título de mestre) na área
do cargo/especialidade a que concorre. 

3,00
(por título)

3,00

03

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

1,00
(por título)

2,00

04
Diploma de curso de graduação na área do
cargo a que concorre.

1,00 1,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00

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

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

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

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

11.9 Não será admitido, sob hipótese alguma, o pedido de
inclusão de novos documentos. 

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

11.11 Os documentos  apresentados  não serão devolvidos
em hipótese alguma.

11.12 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.

11.13 A relação com a nota obtida na prova de títulos será
publicada em Edital,  através do endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org  .br,  também  publicado  em
Diário Oficial do Município – jornal “O Paraná” e no
portal  do  Município  no  endereço
www.portaltupassi.com.br.

11.14 Quanto  ao  resultado  da  prova  de  títulos,  será
aceito recurso no  prazo de  02  (dois)  dias úteis,
contados da data  de publicação mencionada no
subitem anterior, e na forma descrita no item 14.

11.15 DA TITULAÇÃO ACADÊMICA
11.15.1Serão  pontuados  apenas  os  títulos  que  não  se

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

11.15.2Para  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  e  a
comprovação  da  apresentação  e  aprovação  da
monografia, atestando que o curso atende às normas
da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está de acordo com
as normas do extinto CFE e 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.

11.15.3Para  os  cursos  de  doutorado  ou  de  mestrado
concluídos  no  exterior,  será  aceito  apenas  o
diploma, desde que revalidado por instituição de
ensino superior no Brasil e traduzido para a língua
portuguesa por tradutor juramentado.
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12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

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

12.2 Para o cargo de Educador Infantil, a Nota Final será
igual a soma das notas obtidas na prova objetiva e na
prova de títulos.

12.3 Para os demais cargos, a Nota Final dos candidatos
habilitados será igual a nota obtida na prova objetiva.

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

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

13. DA ELIMINAÇÃO

13.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato
que:

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

13.1.2 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;

13.1.3 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.

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

13.1.5 For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a
execução da prova;

13.1.6 Faltar  com  o  devido  respeito  para  com  qualquer

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1.14 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal;
13.1.15 Recusar-se a entregar o material da prova ao término

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

subitem 9.22 deste Edital;
13.2 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.

14. DOS RECURSOS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.8 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por
força  de  provimento  de  algum  recurso,  as  provas
objetivas  serão  recorrigidas  de  acordo  com o  novo
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gabarito.
14.9 Se  da  análise  do  recurso  resultar  anulação  de

questão(ões)  ou  alteração  de  gabarito  da  prova
objetiva,  o resultado da mesma será recalculado de
acordo com o novo gabarito.

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

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

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

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

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

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

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

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

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

15.1 O  resultado  final  do  Concurso  Público,  após
decididos  todos  os  recursos  interpostos,  será
homologado pela prefeitura municipal de tupãssi e
publicado em Diário Oficial do Município – jornal
“O  Paraná”,  no  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br e  no  portal
www.portaltupassi.com.br em  duas  listas,  em
ordem classificatória,  com pontuação:  uma  lista
contendo a classificação de todos os candidatos,
inclusive  a  dos  candidatos  portadores  de
deficiência, e outra somente com a classificação
dos candidatos portadores de deficiência.

16. DA CONVOCAÇÃO

16.1 Após a realização do Concurso, no momento adequado,
a  Prefeitura  Municipal  de  Tupãssi  convocará  os
candidatos  classificados  no  limite  de  vagas  para
assumirem o cargo para o qual  concorreram e para o
qual se classificaram.

16.2 O candidato será convocado através de Edital específico
publicado no Jornal “O Paraná” e no portal do Município
no endereço www.portaltupassi.com.br.

16.3 O candidato que deixar de comparecer no local indicado
no  prazo  fixado  no  Edital  de  convocação,  será
considerado  como  desistente  e  substituído,  na
sequência, pelo classificado imediatamente posterior.

16.4 Será  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  o
acompanhamento dos editais de convocação que serão

publicados no Jornal “O Paraná” e no portal do Município
no endereço www.portaltupassi.com.br.

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

16.6 O candidato convocado deverá apresentar:
16.6.1 fotocópia da Carteira de Identidade.
16.6.2 fotocópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF.
16.6.3 fotocópia  do  Título  de  Eleitor  com  comprovante  de

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

masculino).
16.6.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente.
16.6.6 comprovante  de  escolaridade  exigida  e  fotocópia

autenticada em cartório.
16.6.7 registro no órgão da classe e fotocópia autenticada em

cartório, quando couber.
16.6.8 certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.
16.6.9 certidão  de  nascimento  dos  filhos  menores  de  14

(catorze) anos e fotocópia, quando houver.
16.6.10 certidão  de  negativas  de  antecedentes  criminais

fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde
o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.

16.6.11 candidatos para o cargo de Motorista II, devem possuir
CNH de categoria “D” ou superior.

16.6.12 certidão negativa fornecida pelo DETRAN para o cargo
de Motorista II.

16.6.13 comprovante de endereço
16.6.14 número de inscrição no PIS/PASEP, se possuir.
16.6.15 declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou

função pública.
16.6.16 declaração  de  bens  e  valores  que  constituam  seu

patrimônio, ou fotocópia da declaração de IR.
16.6.17 demais documentos que a Prefeitura de Tupãssi  achar

necessário, posteriormente informados.
16.7 O candidato, após a convocação, deverá comparecer

à Prefeitura Municipal de Tupãssi, no prazo máximo
de  04  (quatro)  dias  úteis,  contados  da  data  da
publicação,  munido  de  documento  de  identidade
original juntamente com os documentos citados nos
subitem 16.6.

16.8 O não cumprimento dos prazos, a não apresentação
da documentação prevista ou a não comprovação do
requisito  para  a  nomeação  no  cargo  especificado
neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados
em legislação superveniente ou forem considerados
necessários,  impedirá  a  nomeação  do  candidato  e
implicará na eliminação do Concurso, na nulidade de
classificação  e  na  perda dos  efeitos,  sem prejuízo
das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o
candidato  seguinte  para  preencher  a  vaga,
atendendo-se ao estabelecido neste edital.

17. DA NOMEAÇÃO

17.1 São condições para nomeação:
17.1.1 Cumprir as exigências do Item 3 e 16 deste Edital.
17.1.2 Não  ter  sido  demitido  de  cargo  ou  função  pública  

Federal, Estadual ou Municipal por justa causa.
17.1.3 Submeter-se,  antes da nomeação,  a Perícia Médica  

que consiste em exames médicos e clínicos e exames 
complementares  para  avaliação  de  sua  capacidade  
física e mental para o desempenho das atividades e  
atribuições do cargo.

17.1.4 Os  exames  complementares  deverão  ser  
obrigatoriamente  realizados  pelo  candidato  e  
apresentados no prazo a ser definido pela Prefeitura  
Municipal  de  Tupãssi,  cujas  expensas  correrão  por  
conta do candidato convocado.
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17.1.5 A falta da apresentação dos exames mencionados no 
item anterior caracterizará desistência do candidato.

17.1.6 A  omissão  e/ou  negação  pelo  candidato  de  
informações  relevantes  na  entrevista  médica,  
intencionalmente ou não, implicará em sua perda do  
direito à nomeação.

17.1.7 O resultado dos Exames Médicos Admissionais será  
expresso com a indicação de apto ou inapto para o  
exercício das atribuições do cargo.

17.1.8 Os  candidatos  considerados  inaptos  nos  Exames  
Médicos  Admissionais  ou  que  não  se  sujeitarem  à  
realização dos mesmos serão eliminados do Concurso 
Público.

17.1.9 Às  pessoas  com  deficiência  que  forem  convocadas
para  Exames  Médicos  Admissionais  deverão
submeter-se  aos  exames  previstos  para  a
comprovação da deficiência  declarada  e  da
compatibilidade para o exercício do cargo.

17.1.10 A  admissão  dos  candidatos  obedecerá,
impreterivelmente, à ordem de classificação, constante 
do resultado final.

17.1.11 À  Administração  Municipal  reserva-se  o  direito  de  
chamar os candidatos aprovados à medida de suas  
necessidades.

17.1.12 A  inexatidão  das  declarações  e/ou  informações  
prestadas  na  ficha  de  inscrição  ou  a  apresentação  
irregular  de  documentos,  ainda  que  verificado  
posteriormente,  eliminará  o  candidato  do  Concurso  
público,  anulando  todos  os  atos  decorrentes  da  
respectiva inscrição ou admissão.

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 A  inscrição  para  o  Concurso  Público  implicará  a
aceitação, por parte do candidato, das normas contidas
neste Edital, bem como de outras que forem necessárias
para o seu fiel cumprimento.

18.2 O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos,
dos que vagarem e das vagas criadas dentro do prazo
de validade do presente Concurso.

18.3 As vagas além das ofertadas neste Edital serão lotadas
nos órgãos de acordo com a necessidade do Município.

18.4 Os  candidatos  nomeados  prestarão  serviços  na
jurisdição territorial do muncípio de Tupãssi, podendo ser
na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de acordo com
as necessidades da administração do município.

18.5 Os  candidados  nomeados  para  o  cargo  de  Médico
Plantonista cumprirão regime de revezamento de 12h por
48h,  podendo ser em período noturno,  período diurno,
em fins de semana, tudo conforme escala.

18.6 Os  candidatos  nomeados  terão  a  frequência  apurada
através do registro em ponto eletrônico/digital.

18.7 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  Tupãssi  no  endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.   

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

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

18.10 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 Tupãssi, situado à Praça Santos
Dumont, s/n°, ou enviar a documentação via SEDEX com
AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão
Organizadora do Concurso Público nº 01/2014.

18.11 O  candidato  deverá  observar  rigorosamente  as
formas  de  divulgação  estabelecidas  neste  Edital  e
demais  publicações  no  endereço  eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br,  também  publicado  em
Diário Oficial do Município – jornal “O Paraná” e no
portal  do  Município  no  endereço
www.portaltupassi.com.br.

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

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

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

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

Tupãssi/PR, 03 de outubro de 2014.

Jose Carlos Mariussi
Prefeito Municipal
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                             PREFEITURA                             PREFEITURA MUNICIPAL DE  MUNICIPAL DE TUPÃSSITUPÃSSI
                                                                                ESTADO DO PARANÁESTADO DO PARANÁ

A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  C O N C U R S O  P Ú B L I C O  NN ºº 0 10 1 / 2 0 1 4/ 2 0 1 4
 -   -  D A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O SD A S  A T R I B U I Ç Õ E S  D O S  C A R G O S

CARGO 101: MOTORISTA II

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto (6° ao 9°); Carteira Nacional de Habilitação Categoria D ou superior.

Atribuições: Condutor de veículos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda 08 passageiros. Condutor de Ambulância,
Micro-ônibus, ônibus e carreta. Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D
e cuja unidade acoplada, reboque, semi reboque, trailer, ou articulada e tenha 6.000 kg ou mais de peso bruto total. Transportar
pessoas,  materiais  e  documentos.  Verificar,  diariamente,  as  condições  de  funcionamento  do  veículo,  antes  de  sua  utilização;
Comunicar a chefia imediata a necessidade de reparos no veículo. Zelar pela segurança de passageiros e de terceiros; Orientar e
auxiliar na carga e descarga de materiais; Registrar dados, pré-estabelecidos, sobre a utilização diária do veículo; Zelar pela limpeza
e conservação do veículo sob sua responsabilidade; Desempenhar outras atividades correlatas.

CARGO 102: SERVENTE

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Atribuições: Limpa diariamente os móveis utilizando flanelas ou vassouras apropriadas;  Limpa as salas de aula,  paredes,  portas,
janelas, banheiros, corredores, mesas, carteiras e pisos de todas as dependências do prédio, utilizando água e produtos apropriados;
Prepara  e  serve  o  lanche  e/ou  cafezinho,  quando  necessário;  Retira  o  lixo  das  lixeiras  e  o  coloca  em local  apropriado  para
recolhimento; Limpa lixeiros e demais objetos das salas, corredores e banheiros; Lava e secar os vidros das portas e janelas; Verifica
ao final do expediente, se as janelas estão fechadas; Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que
causem incomodo ou ofereçam perigo aos servidores, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-los;
Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e asseio do município; Auxilia na remoção de móveis de
uma sala para outras ou de um departamento para outro, quando solicitado; Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários
ao preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de acordo com as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor
aproveitamento  e  conservação dos mesmos;  Seleciona os  ingredientes  necessários  ao  preparo das  refeições,  separando-os  e
medindo-os de acordo com o cardápio do dia, para facilitar a utilização dos mesmos; Prepara as refeições, lavando, descascando,
cortando, temperando, refogando, assando ou cozendo alimentos diversos de acordo com orientação superior, para atender ao
programa alimentar estabelecido; Dispõe quanto à limpeza da louça, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições,
providenciando sua lavagem e guarda, para deixá-los em condições de uso imediato; Zela pela conservação dos equipamentos,
ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento; Recebe
orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a continuidade do
trabalho; Zela pela conservação e limpeza do pátio;  Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior
imediato.

CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO

Requisitos: Ensino Médio completo.

Atribuições: Controlar, manusear e atualizar os arquivos administrativos; Efetivar registros em documentos conforme legislação em
vigor; Efetuar contatos com pessoas de outros Departamentos e fora da Instituição para referendar e operacionalizar programas e
agendas, prestar informações sobre conteúdo da legislação e suas implicações; Elaborar cálculos matemáticos referentes ao nível do
segundo grau escolar, tais como: porcentagens, juros, frações e equações de segundo grau; Preencher mapas de dados, formulários
e relatórios administrativos referentes a atividades rotineiras do departamento; Acompanhar e controlar a movimentação de pessoal,
processos, registros, cargos, etc. de acordo com a legislação em vigor; Conferir lançamentos, registros e documentos referentes a
pagamentos,  tributos,  recebimentos,  etc.  Redigir  cartas,  ofícios,  memorandos  e  outros,  segundo  padrões  pré-estabelecidos;
Classificar contas e registros de acordo com as especificações necessárias e previstas em planos de contas, manuais e legislação;
Receber,  encaminhar  e expedir  correspondências e outros documentos;  Digitar documentos diversos,  através de equipamentos
disponíveis; Desenvolver atividades relacionadas a processos administrativos rotineiros ou não, segundo política administrativa do
setor; Atuar como caixa com política de estabelecimento de preços e cálculos variados; Contatos frequentes internos e/ou externos
que, requeiram tato e discernimento e certo grau de persuasão; Realizar o trabalho com responsabilidade, tendo acesso a planos e
objetivos de assuntos considerados estritamente confidenciais; Orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos
e  demais  assuntos  administrativos,  consultando  documentos  em arquivos  e  fichários,  levantando  dados,  efetuando  cálculos  e
prestando informações quando necessário; Elaborar estudos e pesquisas que tenham por objetivo o aprimoramento de normas e
métodos de trabalho, para o melhor desenvolvimento das atividades no seu setor; Participar de estudos destinados a simplificar o
trabalho e reduzir os custos de operação; Efetuar o levantamento de necessidades com vistas ao desenvolvimento da programação
do setor de trabalho; Elaborar, sob orientação, planos iniciais de organização, gráficos, fichas, roteiros, manuais de serviços, boletins,
formulários e relatórios em geral, nas áreas administrativas de pessoal, material, orçamento, organização e métodos e outras áreas
da instituição; Participar de projetos a serem elaborados e desenvolvidos por técnicos na área administrativa ou outra;  Redigir,
revisar,  encaminhar  e  datilografar  ou  digitar  documentos  diversos,  operando  equipamentos  como  máquinas  calculadoras,  de
datilografia,  microcomputadores,  processadores de textos,  terminais de vídeo e outros;  Atender  ao público em geral,  prestando
informações, orientações e esclarecimentos; Desempenhar outras atividades correlatas. 
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CARGO 202: EDUCADOR INFANTIL

Requisitos: Magistério ou normal superior; Curso Superior em Licenciatura na área de Educação.

Atribuições: Atuar em Centros de Educação Infantil, atendendo integralmente, no que lhe compete, a criança de 0(zero) a 5 (cinco)
anos de idade; Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional interagindo com os demais profissionais;
Planejar  e  operacionalizar  o  processo  ensino-aprendizagem de acordo  com a  proposta  pedagógica  da  instituição  educacional;
Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança, consignadas na proposta
político-pedagógica; Organizar os tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e integração;
Desenvolver atividades objetivando cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil; Assegurar que a criança
matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada;
Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia; Implantar atividades que valorizem a diversidade sociocultural
da comunidade atendida a ampliar o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; Executar suas atividades pautando-se
no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até cinco anos, em suas diferenças individuais, sociais,
econômicas,  culturais,  étnicas,  religiosas,  sem  discriminação  alguma;  Colaborar  e  participar  de  atividades  que  envolvam  a
comunidade; Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil; Participar de
atividades  de  qualificação  proporcionadas  pela  Administração  Municipal;  Refletir  e  avaliar  sua  prática  profissional,  buscando
aperfeiçoá-la; Cumprir outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas do órgão Municipal
de Educação;  Cumprir,  além destas,  as atribuições previstas no Regimento Interno. Atividades de Suporte Pedagógico direto a
docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: Coordenar a elaboração e a execução da proposta
pedagógica da instituição educacional; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, visando
atingir os objetivos pedagógicos; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada profissional; Promover a articulação com as
famílias  e  a  comunidade  criando  processos  de  integração  da  sociedade  com  a  instituição  educacional;  Informar  os  pais  e
responsáveis sobre a freqüência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da instituição
educacional;  Coordenar,  no  âmbito  da  instituição  educacional,  as  atividades  de  planejamento,  avaliação  e  desenvolvimento
profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar
estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema e /  ou rede de ensino ou da
instituição educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema
e/ ou rede de ensino e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de
recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento da instituição educacional, zelando pelo cumprimento da legislação
e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino.

CARGO 203: ORIENTADOR SOCIAL

Requisitos: Ensino médio Completo.

Atribuições: Comprometer-se  com  o  processo  socioeducativo  dos  adolescentes  em  todas  as  fases;  Recepcionar  e  acolher  os
adolescentes; Mediar os processos grupais do Serviço, sob orientação do órgão gestor; Participar de atividades de planejamento,
sistematizar  e avaliar  o Serviço,  juntamente com a equipe de trabalho responsável  pela execução; Atuar como referencia para
crianças/adolescentes  e  para  os  demais  profissionais  que  desenvolvem  atividades  com  o  Grupo  sob  sua  responsabilidade;
Acompanhar e supervisionar os adolescentes nas movimentações internas e externas sempre que necessário; Registrar a freqüência
e as ações desenvolvidas,  e encaminhar mensalmente as informações para o profissional  de referencia do CRAS; Organizar e
facilitar situações estruturadas de aprendizagem e de convívio social, explorando e desenvolvendo temas e conteúdos do Serviço;
Desenvolver  oficinas;  realizar  atividades artísticas,  de lazer,  cultura,  recreativas,  esportivas  e pedagógicas lúdicas;  Identificar  e
encaminhar famílias para o técnico da equipe de referência do CRAS; Participar de atividades de capacitação da equipe de trabalho
responsável pela execução do Serviço; Identificar o perfil dos usuários e acompanhar a sua evolução nas atividades desenvolvidas;
Informar o técnico da equipe de referencia a identificação de contextos familiares e informações quanto ao desenvolvimento dos
usuários em seus múltiplos aspectos (emotivos, de atitude etc.); Coordenar o desenvolvimento das atividades realizadas com os
usuários; Realizar atividades administrativas; Manter arquivo físico da documentação do (s) Grupo(s), incluindo os formulários de registro
das atividades e de acompanhamento dos usuários.

CARGO 401: MÉDICO

Requisitos: Curso Superior em Medicina; Registro no órgão competente.

Atribuições: Prestar atendimento médico e ambulatorial, solicitando e interpretando exames complementares, prescrevendo e orientando
tratamento,  acompanhando a evolução,  registrando a consulta  em documentos  próprios e encaminhando-os aos serviços de maior
complexidade, quando necessário; Executar atividades médico-sanitárias exercendo atividades clínicas, procedimentos cirúrgicos de
pequeno porte desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de equipe
muldisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade, verificando os serviços e a situação
de saúde da comunidade em geral, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Desenvolver as
atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de casos, estabelecendo planos de
trabalho, visando prestar atendimento integral ao indivíduo; Participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas
visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças
profissionais,  lesões traumáticas e estudos epidemiológicos,  elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os
dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade decorrentes de acidentes do trabalho,
doenças profissionais e doenças de natureza não-ocupacionais;  Atende urgências clínicas,  cirúrgicas ou traumatológicas;  Emite
atestados e laudos para admissão ou nomeação de servidores/empregados,  concessão de licenças, abono de faltas e outros;
Desempenhar outras atividades correlatas.
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CARGO 402: MÉDICO PEDIATRA

Requisitos: Curso Superior em Medicina, com especialização em pediatria; Registro no órgão competente.

Atribuições: Prestar atendimento médico e ambulatorial, examinando pacientes até 14 anos de idade solicitando e interpretando exames
complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios.
Participar de equipe multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na área, analisando dados de morbidade e mortalidade,
verificando  os  serviços  e  a  situação  de  saúde da  comunidade  infantil,  para  o  estabelecimento  de  prioridades  nas  atividades.
Coordenar as atividades médico-pediátricas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando do estudo de casos,
estabelecendo  planos  de  trabalho.  Participar  na  elaboração  e/ou  adequação  de  programas,  normas  e  rotinas  visando  à
sistematização e melhoria  da qualidade das ações de saúde prestadas.  Prestar  atendimento a crianças de creches e escolas,
periodicamente,  coletando  dados  sobre  epidemiologia  e  programa  vacinal.  Desempenhar  outras  atividades  correlatas.  Efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área medica especialmente destinado ao
público infantil.

CARGO 403: MÉDICO PLANTONISTA

Requisitos: Curso Superior em Medicina; Registro no órgão competente.

Atribuições: Dirigir a equipe de socorros; Prestar socorro nas salas de primeiros socorros, a domicílio e na via pública; Atender nos
plantões,  com prioridade  a  todas  as  pessoas  que  necessitarem de socorro  ou  de  atendimento  ambulatorial,  independente  de
quaisquer outras formalidades que posteriormente, poderão ser realizadas; Providenciar o tratamento especializado, que se faça
necessário  para  um bom atendimento;  Praticar  intervenções  cirúrgicas  de  acordo  com a  sua  especialidade;  Desempenhar  de
maneira ampla todas as atribuições atinentes à sua especialidade; Transferir pessoalmente a responsabilidade do atendimento aos
titulares de plantão daqueles doentes cujos socorros não possam ser feitos ou complementados nas salas de primeiros socorros,
mediante preenchimento de boletim de Socorro Urgente;  Atender os casos de internados no hospital;  Preencher os boletins de
socorro, mesmo os provisórios, com diagnóstico provável ou incompleto dos doentes atendidos nas salas de primeiros socorros;
Supervisionar,  orientando os trabalhos dos estagiários e internos; Preencher de forma clara e complexa as fichas dos doentes
atendidos a domicílio, entregando-os a quem de direito; preencher relatórios necessários à comprovação de atendimento; Registrar
em livro especial ou dar destino adequado ao espólio ou pertences dos doentes ou acidentados em estado de inconsciência ou que
venham a falecer durante o socorro; Colaborar de forma ativa a fim de que não seja retardada a saída de equipe de socorro,
comunicando ao chefe de setor as irregularidades porventura existentes; atender consultas médicas em ambulatórios, hospitais ou
outros  estabelecimentos  públicos  municipais;  Preencher  e  assinar  laudos  de  exames  de  verificação;  Fazer  diagnósticos  e
recomendar a terapêutica indicada para cada caso; Prescrever regimes dietéticos;  prescrever exames laboratoriais;  Encaminhar
casos  especiais  a  setores  especializados;  Preencher  a  ficha  individual  do  paciente;  preparar  relatórios  mensais  relativos  às
atividades do cargo; Incentivar a vacinação e indicar medidas de higiene pessoal; Executar tarefas afins.

CARGO 404: MÉDICO PSF

Requisitos: Curso Superior em Medicina; Registro no órgão competente.

Atribuições: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; Executar as ações de assistência integral em todas as
fases do ciclo de vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no
domicilio; Realizar as atividades clínicas correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; Aliar a atuação clínica à pratica da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos
de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas
urgências  e  emergências;  Encaminhar  aos  serviços  de  maior  complexidade,  quando necessário,  garantindo  a  continuidade do
tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento e referencia e contra-referencias; Realizar pequenas cirurgias
ambulatórias; Indicar internação hospitalar; Solicitar exames complementares; Verificar e atestar óbito. Preferencialmente, o médico
da  equipe  preconizada  pelo  PSF  deve  ser  um  generalista;  portanto,  deve  atender  a  todos  os  componentes  das  famílias,
independentemente  de  sexo  e  idade.  Esse  profissional  deverá  comprometer-se  com  a  pessoa,  inserida  em  seu  contexto
biopsicossocial, e não com um conjunto de conhecimentos específicos ou grupos de doenças. Sua atuação não deve estar restrita a
problemas de saúde rigorosamente definidos. Seu compromisso envolve ações que serão realizadas enquanto os indivíduos ainda
estão saudáveis. Ressalte-se que o profissional deve procurar compreender a doença em seu contexto pessoal, familiar e social. A
convivência contínua lhe propicia esse conhecimento e o aprofundamento do vínculo de responsabilidade para a resolução dos
problemas e manutenção da saúde dos indivíduos. Prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade; Valorizar a
relação médico – paciente e médico – família como parte de um processo terapêutico e de confiança; Oportunizar os contatos com
indivíduos sadios ou doentes,  visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; Empenhar-se em manter seus
pacientes saudáveis, quer venham as consultas ou não; Executar ações básicas de vigilância epidemiológica e sanitária em sua área
de abrangência; Executar as ações de assistência nas áreas de atenção à criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, ao
adulto e ao idoso, realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais, entre
outros; Promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio ambiente seja mais saudável; Discutir de forma permanente –
junto à equipe de trabalho e comunidade – o conceito de cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os
legitimam;  Participar  do  processo  de  programação  e  planejamento  das  ações  e  da  organização do  processo  de  trabalho  das
unidades de Saúde da Família. Executar tarefas afins.
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                                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSIPREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI
                                        ESTADO DO PARANÁ                                        ESTADO DO PARANÁ

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

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa: Interpretação de texto: mensagem do texto; reconhecimento da significação de palavras. Divisão silábica. Acen-
tuação 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  e  Atualidades: Aspectos  gerais  do  Município  de  Tupãssi  e  do  Estado  do  Paraná.  Temáticas  atuais,
relevantes e amplamente divulgadas referentes à História e Geografia do Brasil, do Paraná e de Tupãssi. Fatos da atualidade: locais
e nacionais. Cultura 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. Colocação pronominal.

Informática:  Conceitos  e  fundamentos  básicos. Conceitos  fundamentais  sobre  processamento  de  dados. Representação  e
armazenamento de informação. Organização lógica e física de arquivos. Métodos de acesso. Conceito e funções dos principais
softwares básicos e aplicativos. Sistemas Operacionais: introdução, história e conceitos básicos, gerenciamento de memória. Linux.
Windows. Internet, intranet e extranet. Browsers: Internet Explorer, Mozilla. Bancos de dados. Hardware (memórias, processadores
(CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de
processos). Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet, busca e pesquisa na Web.

Raciocínio lógico e Matemática: 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 ESPECÍFICOS

CARGO 201: AGENTE ADMINISTRATIVO

Conhecimentos  específicos: Noções  de  Atendimento  a  Pessoas:  Etiqueta  organizacional:  ética,  comportamento,  aparência,
cuidados no atendimento pessoal e telefônico.  Redação Oficial: Características e normas da Correspondência Oficial (formas de
cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos, emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício;
Características e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital, memorando, ofício, portaria
e requerimento).  Relacionamento interpessoal. Noções de Direito Administrativo: Atos Administrativos. Recebimento, manuseio e
armazenamento de materiais. Noções de arquivologia.

CARGO 202: EDUCADOR INFANTIL

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.
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 considerando as diferenças
de classe social,  de etnia, de sexo e de cultura.  Planejamento e Gestão Educacional. 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.  Pedagogia  de  Projetos;
Desenvolvimento infantil; Concepções  de  infância; O desenvolvimento  segundo  o  Piaget;  Os  estágios  de  desenvolvimento
cognitivo da criança (estágio-sensório-motor, estágio - pré-operatório); O desenvolvimento  mental  da  criança,  A história  das
Creches (No  Brasil,  na  Europa  e  nos  EUA);  Diretrizes curriculares  Nacionais  para  Educação  Infantil  (Resolução  nº5,  de
17/12/2009);  Teoria  das  inteligências  múltiplas; Avaliação na Educação Infantil.
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CARGO 203: ORIENTADOR SOCIAL

Conhecimentos específicos: Lei Federal n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente. ECA; Noções sobre o Plano Nacional
de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil; SINASE - Noções sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo,
Declaração Universal dos Direitos Humanos; Declaração Universal dos Direitos das Crianças (UNICEF); Noções sobre a Política
Nacional  de  Assistência  Social;  Noções  Básicas  sobre  a  Pedagogia  do  Oprimido;  Noções  Básicas  sobre  Relações  Humanas;
Concepção de Protagonismo Juvenil. A importância da família no convívio social e na proteção social. Família e políticas públicas.
Trabalho com grupos. Sistema de Garantia de Direitos. O papel do Orientador Social. CRAS.

COMUNS AO CARGO DE NIVEL 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. Colocação pronominal.

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

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CARGO 401: MÉDICO

Conhecimentos  específicos:  Ética  e  legislação  profissional.  Sistema  de  informação  da  atenção  básica.  Noções  Básicas  de
Epidemiologia:  Vigilância  epidemiológica,  Indicadores  Básicos  de  Saúde.  Atuação  do  Médico  nos  programas  Ministeriais:
Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à Saúde da Mulher. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do
Adolescente,  Adulto e do Idoso. Exame Clínico;  Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por agentes
biológicos e ambientais;  Doenças causadas por  riscos do meio ambiente e agentes físicos e químicos;  Doenças dos sistemas
orgânicos;  DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis:  HIV e AIDS, Prevenção,  Transmissão e Tratamento;  Fundamentos da
Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia; Fundamentos de Epidemiologia e
Doenças  de  Motivação  Compulsória;  Fundamentos  de  Saúde  Pública;  Fundamentos  de  Pediatria;  Emergências  Médicas:
Cardiovasculares,  Respiratórias,  Neurológicas,  Pneumológicas  dos distúrbios metabólicos  e endócrinos gastroenterológicos,  das
doenças  infectocontagiosas,  dos  estados  alérgicos  e  dermatológicos,  dos  politraumatizados,  da  Ortopedia,  das  feridas  e
queimaduras, da Ginecologia e Obstetrícia, da Urologia, da Oftalmologia e Otorrinolaringologia, intoxicações exógenas. Saúde da
família na busca da humanização e da ética na atenção à saúde. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal.
Propedêutica  em  clínica  médica.  Prevenção,  nutrição  e  doenças  nutricionais.  Antibióticos,  quimioterapicos  e  corticoides.
Epidemiologia, etiologia clínica, laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática; Aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio,
hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; Sistema renal: infecções do trato urinário,
GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, bronco pneumonia e DPOC.

CARGO 402: MÉDICO PEDIATRA

Conhecimentos específicos: Aleitamento materno. Desnutrição. Imunizações. Crescimento e Desenvolvimento. Doenças exantemáticas.
Febre de origem indeterminada. Infecções respiratórias agudas. Anemias na infância.  Gastroenterocolite.  Desidratação e reidratação.
Parasitoses intestinais. Constipação intestinal. Dermatoses da infância. Meningites e encefalites. Rinite e asma. Abdome agudo. Acidentes
na infância. Intoxicações na infância.  Norma Operacional da Assistência à Saúde – SUS-NOAS-01/02; Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB-SUS-1996; Emenda Constitucional Nº 29 de 13 de setembro de 2000.  Ética Médica. Indicadores de
mortalidade  perinatal,  neonatal  e  infantil,  Crescimento  e  desenvolvimento:  desnutrição,  obesidade  e  distúrbios  do  desenvolvimento
neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia
do  lactente  e  da  criança:  Distúrbios  cárdio-circulatórios:  Cardiopatias  congênitas,  Choque,  Crise  Hipertensa,  Insuficiência  cardíaca,
Reanimação cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático,
Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais.  Distúrbios metabólicos e endócrinos:  Acidose e alcalose
metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios neurológicos:
Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo.  Distúrbios do aparelho urinário  e renal:  Glomerulopatias,
Infecções  do  trato  urinário,  Insuficiência  renal  aguda  e  crônica,  Síndrome  hemolítico-urêmica,  Síndrome  nefrótica.  Distúrbios
onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas.
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática.  Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas.
Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse
e  meningite  de  etiologia  bacteriana.  Tuberculose.  Viroses  respiratórias.  Violência  Doméstica.  Primeiros  Socorros  no  Paciente
Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas.
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CARGO 403: MÉDICO PLANTONISTA

Conhecimentos  específicos: Atendimento  Pré-hospitalar  de  Urgência  em:  1-  Politraumatizados:  Cinemática  do  trauma;
Traumatismos  não  intencionais,  violência  e  suicídio;  Traumas  com  múltiplas  vítimas:  triagem  e  prioridade  de  atendimento  e
transporte;  Primeiro atendimento:  ABCDE do trauma; Avaliação do coma; Choque hipovolêmico e ressuscitação hidroeletrolítica;
Manejo das vias aéreas no paciente politraumatizado; Traumas especiais: torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna músculo
esquelético, de face e pescoço, e da pelve. 2 - Doenças Cardiovasculares: Sintomas mais comuns; Insuficiência cardíaca; Arritmias;
Cardiopatia  isquêmica;  Hipertensão  Arterial  Sistêmica  e  Emergências  Hipertensivas.  Distúrbios  Ginecológicos  e  Obstétricos:
Sangramentos  vaginais;  Gravidez ectópica;  doença hipertensiva  da  gravidez;  Violência  sexual;  Parto  de emergência.  Pediatria:
Acidentes (peculiaridades na criança); Asma aguda; Cetoacidose diabética; Síndrome nefrótica; Infecção urinária febril; Distúrbios
hidroeletrolíticos e ácido-básicos; Meningites; Crises convulsivas; Dor abdominal aguda; Urgências cardiológicas; Choque; Parada
cardio-respiratória  básica  e  avançada.  Doenças  Psiquiátricas:  Depressão  e  ansiedade;Dependências  químicas.  Distúrbios
Metabólicos: Diabete mellitus; Distúrbios ácido-básicos; Doenças da tireóide. Doenças Respiratórias: Infecções respiratórias; Asma
brônquica;  DBPOC; Insuficiência Respiratória;  Carcinoma brônquico;  Turberculose.  Código de Ética Médica.   Sistema Único de
Saúde. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização; Modelos Assistenciais.

CARGO 404: MÉDICO PSF

Conhecimentos  específicos:  criança,  adolescente,  adultos  e  idoso  no  conteúdo  da  família;  promoção  à  saúde;  vigilância
epidemiológica;  vacinação  na  criança  e  no  adulto;  saúde  e  atividade  física;  obesidade;  avaliação  de  risco  cardiovascular;
tabagismo/dependências  químicas.  Sinais  e  Sintomas  mais  frequentes  na  prática  clínica:  cefaleia;  dores  muscular-esquelético;
lombalgia; dispepsia funcional; diarreia; transtornos ansiosos; depressão. Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento
normal em baixa estatura; desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado no peito;
pneumonias;  desidratação. Atenção ao adulto:  tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatoide; osteoporose;
insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do
homem: próstata; distúrbios do aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; prevenção de
quedas e fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico
uterino e de mamas; climatério; planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90; Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996; Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas
Públicas do SUS: Lei  8.080/90. Política Nacional  de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 -
Criação do NASF.
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