
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Edital Nº 01.01/2015 
 

Em cumprimento às determinações do Senhor OSVALDO DE SOUZA  – Prefeito do Municí-
pio de Jesuítas – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no arti-
go 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria nº 
165/2015 de 09 de julho de 2015, RESOLVE: 

 
TORNAR PÚBLICO  a abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas Escritas, 

provas práticas e provas de títulos, para provimento de vagas existentes, que vierem a vagar ou a serem 
criadas durante o prazo de validade do concurso, no quadro de servidores do Município de Jesuítas, nos 
termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste Edital. 

 
 1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E  HABILITAÇÃO 
1.1 – Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos        

abaixo relacionados: 
 

Cargo Vagas Remuneração 
Carga 

Horária 
semanal 

Escolaridade 

ASSISTENTE SOCIAL II CR 2.377,68 40 Ensino superior em serviço social.** 

EDUCADOR INFANTIL CR 1.917,83 40 

Ensino médio – magistério ou normal superi-
or ou pedagogia com habilitação para atuar 
na educação infantil e séries iniciais do ensi-
no fundamental devidamente reconhecido 
pelo MEC. 

MÉDICO CLINICO GERAL 03 8.308,47 20 Ensino superior em medicina** 

MOTORISTA CR 1.020,24 40 Ensino fundamental completo e CNH catego-
ria D ou superior. 

ODONTOLOGO II CR 2.853,21 40 Ensino superior em odontologia.** 

OPERADOR DE MÁQUINAS CR 1.324,98 40 Ensino fundamental completo e CNH catego-
ria C ou superior. 

PROFESSOR CR 958,91 20 

Ensino médio – magistério ou normal superi-
or ou pedagogia com habilitação para atuar 
na educação infantil e séries iniciais do ensi-
no fundamental devidamente reconhecido 
pelo MEC. 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA CR 1.902,17 40 Ensino superior em educação física (licencia-
tura)** 

SERVENTE 02 839,06 40 Alfabetizado. 
TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS 04 839,06 40 Alfabetizado. 
VIGIA CR 839,06 40 Alfabetizado. 

** Possuir registro no Conselho de Classe. 
CR:Cadastro Reserva.  Não há vaga para convocação imediata, mas poderá haver vacância de vagas ou 
criação de novas vagas no cargo durante a vigência do Concurso Público. 
 
1.5 –  Os candidatos aprovados no Concurso Público, quando da sua convocação, serão admitidos pelo 

Regime Estatutário, com jornada de trabalho e remuneração conforme descritos neste Edital. 
1.6 – Serão destinadas aos portadores de deficiência, 5% do total de vagas existentes conforme item 1.1, 

desde que a deficiência de que são portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a 
ser preenchido, nos termos do art. 43 do Decreto nº 3.298/99. 

1.7 –  Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas as pessoas portadoras 
de deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados, com estrita 
observância da ordem de classificação. 
 

2. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO  
2.1 –  Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica; 
2.2 –  Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da convocação; 
 



 
2.3 –    Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação; 
2.4 –  Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino através de compro-

vação; 
2.5 –  Possuir documento oficial de identidade e CPF; 
2.6 –  Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por 

certidão negativa de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo cartório criminal; 
2.7 –  Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo 

candidato; 
2.8 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o pre-

visto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas 
Constitucionais n º 19 e 20; 

2.9 – Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da 
Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20; 

2.10 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as de-
mais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador da profissão, quando for o caso; 

2.11 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 
2.12-  Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar posse do cargo.  
2.13 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para to-

mar posse do cargo; 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1 –  Inscrição via internet:  

3.1.1 –  Será admitida à inscrição SOMENTE via internet , no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br , solicitada no período de 08 horas de 10 de julho de 2015 até as 
23h59min do dia 03 de agosto de 2015. 

3.1.2–  O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda e a Prefeitura Municipal 
de Jesuítas, não se responsabilizarão por solicitação de inscrição por via Internet não recebi-
da por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamento 
das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 

3.1.3– O candidato, após realizar sua inscrição via Internet, deverá pagar o boleto bancário até a da-
ta de seu vencimento, em toda rede bancária.  

3.1.4– O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico www.saber.srv.br  e deverá ser 
impresso para o pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da fi-
cha de solicitação de inscrição on-line. 

3.1.5– As inscrições via Internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da ta-
xa de inscrição, EXCLUSIVAMENTE através do boleto bancário, não sendo aceita qualquer 
outra forma de pagamento. 

3.1.6– O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br , após o acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do 
candidato a obtenção desse documento. 

3.1.7 - O candidato poderá realizar apenas 01 (uma) inscrição neste Concurso Público. 
3.1.8 - Aos interessados que não possuem acesso a Internet, serão disponibilizados terminais com 

internet e assistência no período de 10 de julho de 2015 a 03 de agosto de 2015, em dias ú-
teis, de segunda a sexta-feira, das 09 às 11h30min e das 14 às 17 horas, na Prefeitura Muni-
cipal de Jesuítas, PR, portando documentos pessoais. 

3.1.9 – No ato da inscrição o candidato portador de deficiência ou não , que necessite de atendi-
mento diferenciado no dia das provas deste Concurso Público ou prova diferenciada, deverá 
requerê-lo, por escrito, indicando as condições diferenciadas de que necessita para realiza-
ção das provas, conforme anexo III, devendo o mesmo ser enviado ao Instituto Saber com 
sede na Rua Maranhão nº. 1395, Centro, Cascavel - Paraná, CEP 85.801-050. 

3.1.10 -  Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado após o horário 
limite de compensação bancária do dia 04 de agosto de 2015.  

 
 



3.1.11. – DO VALOR DE INSCRIÇÃO:   
  

Escolaridade exigida  Valor da Valor de inscrição  
Até o Ensino fundamental R$   50,00 
Ensino médio R$ 100,00 
Ensino superior R$ 150,00 

 
3.2 – O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público no endereço eletrônico 

www.saber.srv.br   ou pelo telefone (45) 3225-3322. 
3.3 – Antes do recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois a taxa, uma vez recolhida, não 
será restituída em hipótese alguma. 

3.4 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme decreto federal nº 6.593/2008. 
3.4.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamen-

to da taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 
a)  estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 

de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
b)  for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 

3.4.2- O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
a) efetuar sua inscrição no concurso público no período de 10 a 20 de julho de 2015, através do si-

te www.saber.srv.br. 
b)  Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 3.4.1, “b”, conforme a-

nexo II deste edital. 
c)  Encaminhar pelos Correios para o Instituto Saber, Rua Maranhão, 1395, Centro, Cascavel – PR 

CEP: 85801-050, até o dia 20 de julho de 2015, os seguintes documentos: Anexo II devidamente 
preenchido, cópia autenticada do documento de identificação tipo R.G.; cópia autenticada da 
Carteira de Trabalho – CTPS (páginas que identifiquem o candidato e caracterizem a sua situa-
ção de desemprego). 

3.4.3 -  A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o dispos-
to no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

3.4.4 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio 
eletrônico. 

3.4.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, em mural na Prefeitura 
Municipal de Jesuítas - PR, e no site www.saber.srv.br no dia 30 de julho de 2015. 

3.4.6 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço ele-
trônico www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o paga-
mento até o dia 04 de agosto de 2015, conforme procedimentos descritos neste edital. 

3.5 –  O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na ficha de inscrição, 
arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros, fraudes e/ou omissões, bem como 
pela apresentação de documentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este edital. 

3.6 – O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as exigências impos-
tas por este edital. 

3.7 – A Comissão Organizadora do Concurso Público divulgará a homologação das inscrições, em mural e 
site da Prefeitura Municipal Jesuítas - PR, no órgão Oficial de Imprensa do Município e no site 
www.saber.srv.br  no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento das mesmas. 

3.8 – Havendo divergência nos dados cadastrais do candidato ou não encontrando o nome no Edital de 
Homologação das Inscrições, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Saber através 
dos telefones (45) 3225-3322 ou através do e-mail institutosaber@gmail.com, para comprovação de 
ter cumprido o estabelecido no item 3  e subitens, conforme cronograma. 

3.9- O candidato que não acompanhar a homologação das inscrições e não tiver sua inscrição homolo-
gada NÃO poderá realizar a prova escrita.  Caso sua inscrição seja homologada em outro cargo, 
ele somente poderá realizar a prova para o cargo onde constar o seu nome. 

3.10 - O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações constan-
tes no Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de a-
cordo com as exigências e condições previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar 
desconhecimento. 



3.11- É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados 
(divulgação da homologação das inscrições, locais e datas das provas e outros) deste Concurso Pú-
blico, que serão publicados no jornal Órgão Oficial do Município, afixado em mural no hall de entrada 
da Prefeitura Municipal de Jesuítas e no site  www.saber.srv.br . 

 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1 – Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público de 

que trata este Edital, nos termos do Decreto Federal nº. 3.298/99, desde que a deficiência de que 
são portadoras seja compatível com as atribuições do cargo em provimento. 

4.2 – O direito a nomeação nas vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais será definido 
pelo laudo apresentado, conforme item 4.4 deste edital, o qual será avaliado e homologado por mé-
dico do município. 

4.3 – Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre nas categorias definidas no 
art. 4, incisos I a V, do Decreto Federal nº. 3.298/99, a homologação de sua inscrição se dará na lis-
tagem geral de candidatos e não na listagem específica para portadores de deficiência. 

4.4 - Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar via SEDEX, reque-
rimento de reserva de vagas para deficiente, conforme anexo II e  laudo de deficiência,  com expres-
sa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como 
a provável causa da deficiência, nos termos do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 
1999 tendo como prazo máximo para a postagem o dia 03 de agosto de 2015, devendo ser enviado 
ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº. 1395, Centro, Cascavel - Paraná, CEP 85.801-
050.  
4.4.1–  A data de emissão do laudo não poderá ser superior a noventa (90) dias que antecede a  

data de publicação deste edital. 
4.5 – As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os 

demais candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprova-
ção, ao horário e local de aplicação das provas e à pontuação mínima exigida.  

4.6 – O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 

4.7 – A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive a dos portadores de necessidades especiais, e a segunda, somente a pon-
tuação dos portadores de necessidades especiais. 

 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO  

O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva , de múltipla escolha, com uma única alterna-
tiva correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os candidatos. 
b) Segunda etapa:    
Prova prática de caráter classificatório e eliminatório, para os cargos de Motorista e Operador de Má-
quinas. 
Prova de títulos de caráter apenas classificatório, para o cargo de Educador Infantil, Professor e Pro-
fessor de Educação Física.   
c) Terceira etapa:  consistirá em exame médico pré-admissional. 

 
5.1 - DA PROVA ESCRITA  

5.1.1 –  A prova escrita objetiva será realizada no dia 27 de setembro de 2015 , em horário e local 
a ser divulgado no Edital de Homologação das inscrições. 

5.1.2 –  A prova escrita terá a duração improrrogável de 3 horas, avaliada na escala de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos. 

5.1.3 – O candidato deverá comparecer ao local da prova munido da ficha de inscrição,  caneta 
esferográfica azul ou preta, sendo imprescindível a apresentação de documento oficial de 
identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. 

5.1.4–  Será excluído do Concurso Público, por ato da Comissão Especial de Concurso o candida-
to que cometer qualquer irregularidade constante do item 5.1.7 deste edital. 

 
 



5.1.5 –  Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de res-
postas, que será o único documento válido para efeito de correção da prova. 

5.1.5.1 – Não serão computadas as questões não-assinaladas, assinaladas a lápis, assim 
como as questões que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda 
que legíveis. 

5.1.5.2 – O fiscal de sala entregará o Cartão de Respostas,  o qual é personalizado e  deverá 
ser assinado e ter seus dados conferidos e, em hipótese alguma haverá substitui-
ção do cartão de respostas em caso de erro ou rasura do candidato. 

5.1.5.3 – O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de 
Respostas, que será o único documento válido para a correção. O preenchimento 
do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato e deverá ser 
devidamente assinado e entregue ao fiscal de provas.  Após a conclusão da sua 
prova, o candidato poderá levar consigo o caderno de provas. 

5.1.5.4-  Recomendamos aos candidatos que não levem telefones celulares ou outros equi-
pamentos eletrônicos, bem como, livros, anotações, boné e óculos escuros, pois o 
Instituto Saber e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam pela perda ou furto 
destes e outros materiais, pois os mesmos não poderão ser utilizados durante a 
prova. 

5.1.6 –  Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer natureza, o uso 
de telefone celular, fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou simila-
res, bem como, tratar com descortesia os fiscais de provas ou membros da Comissão Es-
pecial de Concurso. 

5.1.7 – O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser momentaneamen-
te, em casos especiais, e na companhia de um fiscal de provas. 

5.1.8 –  Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estra-
nhas ao Concurso Público nas dependências do local de aplicação da prova. 

5.1.8.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá 
levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que será res-
ponsável pela guarda da criança. 

5.1.9– Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual for o 
motivo alegado pelo candidato, importando a ausência na sua eliminação do Concurso 
Público. 

5.1.10– Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local previamente mar-
cado. 

5.1.11– Os dois últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos na sala, 
sendo somente liberados após ter entregue o cartão resposta e assinar a folha ata e o la-
cre dos envelopes que guardarão os cartões de respostas para correção. 

5.1.12– O candidato que desejar interpor recurso contra alguma das questões, poderá fazê-lo em 
Ata no dia da prova ou conforme item 7 deste Edital. 

5.1.13 – A prova escrita objetiva será composta de questões inéditas ou de domínio público, cujo 
grau de dificuldade seja compatível com o nível de escolaridade mínima exigida para cada 
cargo. 

5.1.14 – Durante a realização das provas, o candidato que prejudicar a tranqüilidade e o bom an-
damento do concurso será advertido e, em caso de reincidência, eliminado do certame. 

 
5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA: 

5.2.1 –  Para os candidatos aos cargos  cuja escolaridade seja até o ensino fundamental completo, 
a prova escrita será composta de 35 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhe-
cimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso 
 Individual  

Nota  

Língua Portuguesa 10 3,0 30,00 
Matemática 10 3,0 30,00 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Específicos do cargo 05 4,0 20,00 

Valor Máximo da Prova  100,00 
 



5.2.2 –  Para os candidatos aos cargos  cuja escolaridade seja o ensino médio completo e para os 
cargos de Educador Infantil, Professor e Professor de Educação Física, a prova escrita se-
rá composta de 40 questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso 
 Individual 

Nota  

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 
Matemática 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 40,00 

Valor M áximo da Prova  100,00 
5.2.3 – Para os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior (exceto para os car-

gos de Educador Infantil e Professores), a prova escrita será composta de 35 questões, 
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso 
 Individual 

Nota  

Língua Portuguesa 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 20,00 
Conhecimentos Específicos do cargo 15 4,0 60,00 

Valor Máximo da Prova  100,00 
 
5.3 – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS  

5.3.1 –  Os conteúdos programáticos estão descritos no Anexo I deste Edital e serão disponibiliza-
dos aos candidatos no mural da Prefeitura Municipal de Jesuítas e no site www.saber.srv.br.  

 
5.4 – DA PROVA DE APTIDÃO PRÁTICA 

5.4.1 –  A prova de aptidão prática será aplicada ao cargo de Motorista e Operador de Máquinas e 
será realizada no dia 27 de setembro de 2015, devendo o candidato comparecer em frente 
a Prefeitura Municipal de Jesuítas às 13 horas, para o deslocamento ao local de realização 
da prova prática. 

5.4.2 -  Os candidatos ao cargo de Motorista serão avaliados dirigindo ônibus e deverão apresentar 
no momento da prova prática CNH categoria D ou superior, em plena validade, sob pena de 
eliminação  deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de alteração de CNH. Os 
critérios para a avaliação da prova prática para os cargos de Motorista serão os seguintes: 
a) Verificação das condições do veículo; 
b) Partida e parada; 
c) Uso do câmbio e dos freios; 
d) Localização do veículo na pista; 
e) Observação de normas e das placas de sinalização; 
f) Velocidade desenvolvida; 
g) Obediência às situações do trajeto. 

5.4.3 -  Os candidatos ao cargo Operador de Máquinas serão avaliados operando Pá-carregadeira, 
Motoniveladora e Retroescavadeira, podendo o candidato optar por uma destas máquinas e 
deverão apresentar no momento da prova prática CNH categoria C ou superior, em plena 
validade, sob pena de eliminação  deste concurso público. Não serão aceitos protocolos de 
alteração de CNH. Os critérios para a avaliação da prova prática serão os seguintes: 
a) Verificação das condições da máquina; 
b) Partida e parada; 
c) Uso do câmbio e dos freios; 
d) Localização da máquina no local de trabalho; 
f) Velocidade desenvolvida no local de trabalho; 
g) Obediência às situações do trajeto. 

5.4.4 - A prova prática será valorada da seguinte forma: o candidato inicia a prova com 100 pontos, 
sendo-lhe subtraído o somatório de pontos perdidos relativos às faltas cometidas durante a 
realização da prova, sendo sua pontuação final calculada de acordo com a fórmula abaixo: 
Pontuação da Prova Prática = (100 - ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatória dos pontos perdidos. 
A gravidade das faltas serão definidas conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro 
e serão valoradas da seguinte forma: 



a) Faltas Gravíssimas: 30 pontos negativos; 
b) Faltas Graves: 20 pontos negativos; 
c) Faltas Médias: 10 pontos negativos, e; 
d) Faltas Leves: 05 pontos negativos. 

 
5.5 – DA PROVA DE TÍTULOS 

5.5.1 – Para os candidatos aos cargos de Educador Infantil, Professor e Professor de Educação Fí-
sica, haverá prova de títulos conforme quadro abaixo. 

5.5.2 –  Todos os candidatos aos cargos acima mencionados poderão entregar os títulos, mas so-
mente terão avaliados e pontuados os títulos, os candidatos classificados na prova escrita 
ou seja, que obtiveram nota maior ou igual a 50,00 pontos. 

5.5.3 – A prova de títulos será realizada no dia 27 de setembro de 2015, em local e horário a ser 
publicado no Edital de homologação das inscrições. 

5.5.4 – Os títulos poderão ser encaminhados pessoalmente ou por terceiros, sem necessidade de 
procuração. 

5.5.5 –  O candidato que não encaminhar os títulos no prazo estipulado em edital receberá nota zero 
na prova de títulos. 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 

Título Valor de cada 
título 

Valor máximo dos 
títulos 

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 
nível de Especialização , com carga horária mínima de 360 horas na área 
da educação. 

3,5 7,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 
nível de Mestrado , na área da educação. 5,00 5,00 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a 
nível de Doutorado , na área da educação. 8,00 8,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 20,00 
5.5.6-   NÃO serão aceitas DECLARAÇÕES, em hipótese  alguma.  
5.5.7 –  Os certificados ou diplomas de conclusão de cursos de pós-graduação deverão ser expedi-

dos por instituição oficial reconhecida e credenciada pelo MEC.  
5.5.8–  A apresentação dos títulos se dará por foto cópia simples acompanhada do original, 

OU fotocópia autenticada e não poderão apresentar r asuras, borrões, emendas ou en-
trelinhas.  

 
6-  DO RESULTADO FINAL 
6.1  – Os candidatos que somente prestarão a prova escrita, serão classificados em ordem decrescente, 

de acordo com a média final obtida. 
6.2  – Os candidatos que prestarão prova escrita e prova de títulos serão classificados em ordem decres-

cente, de acordo com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da pro-
va escrita com a nota da prova de títulos. 

6.3  – Os candidatos que prestarão prova escrita e prova prática serão classificados em ordem decres-
cente, de acordo com a média aritmética ponderada, obtida entre a prova escrita e a prova prática,   
mediante a seguinte fórmula: 

              (nota da prova escrita) x 0,4 + (nota da prova de aptidão prática) x 0,6 =  Média de Classificação. 
6.4  – Serão considerados classificados, os candidatos com Média de Classificação Final igual ou superior 

a 50 (cinquenta) pontos. 
6.5  – Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência, 

na ordem de posicionamento: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acor-
do com o previsto no parágrafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto 
do Idoso); 
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação; 
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
e) Candidato mais idoso. 

 



 
7. DOS PRAZOS PARA RECURSOS  
7.1 – O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos: 

7.1.1 –  Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro 
dia útil subsequente ao da publicação do edital de homologação das inscrições. 

7.1.2 –  Com relação à prova escrita (questões objetivas), no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 
do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do gabarito.  

7.1.3 –  Com relação às provas práticas e provas de título, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar 
do primeiro dia útil da publicação das notas das respectivas provas. 

7.1.4 –  Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do concurso, no 
prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 

7.2 – O recurso deverá ser individual com a indicação da questão que o candidato se julga prejudicado, 
deixando claro sua solicitação de alteração de resposta ou anulação da questão, e devidamente fun-
damentado, comprovando as alegações com citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, no-
me dos autores, bibliografia específica, entre outros, juntando cópia dos comprovantes, devendo o 
mesmo ser dirigido à Comissão Especial de Concurso, entregue e protocolado na Prefeitura Munici-
pal de Jesuítas ou enviado via sedex ao Instituto Saber, sito a Rua Maranhão, 1395, centro, Casca-
vel, PR, CEP 85801-050. 

7.3 – Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver de acordo com o item 7.2, ou for interposto 
fora do prazo, bem como os que contenham erro formal e ou material, em sua elaboração ou proce-
dimentos que sejam contrários ao disposto nesse Edital. 

7.4 – Se, da análise de recursos, resultar anulação de questões, essas serão consideradas como respon-
didas corretamente por todos os candidatos. Se resultar alteração de gabarito, as provas de todos os 
candidatos serão corrigidas conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com 
esse novo gabarito. 

7.5 – Os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do mérito, mesmo que devidamen-
te fundamentados. 

 
8. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO  
8.1 – O presente Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos a contar da data de publicação da 

homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executi-
vo Municipal. 

8.2 – A aprovação no Concurso Público dentro do limite das vagas oferecidas,  assegurará ao candidato o 
direito à nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionado à observância das disposições 
legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de validade do concurso e a neces-
sidade do serviço público. 

 
9. DA COORDENAÇÃO GERAL DO CONCURSO  
9.1 – A Coordenação Geral do Concurso estará a cargo do Instituto Superior de Educação,Tecnologia e 

Pesquisas SABER, vencedor da Licitação na modalidade Tomada de Preços - tipo Técnica e Preço, 
através de seus departamentos competentes, a quem caberá os trabalhos de recebimento e homo-
logação das inscrições, conferência de documentos, confecção de editais, elaboração das provas a-
través de sua Banca Examinadora, aplicação, fiscalização, coordenação e demais atos pertinentes a 
aplicação das provas, durante todo o processamento de Concurso. 

9.2 -  Não poderão participar do Concurso Público, os membros da Comissão Organizadora do Concurso 
e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas escritas objetivas, assim como seus pa-
rentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou colateral, até terceiro grau. 

 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
10.1 – Se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse, apresentar todos os docu-

mentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem solicitados no Edital de Con-
vocação, acarretando, o descumprimento deste requisito, na perda do direito a vaga e conseqüente 
não nomeação. 

10.2 – Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico e psi-
cológico e apresentação dos documentos legais que lhe forem exigidos. 

 
 



10.3–   Os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na jurisdição territorial do município 
de Jesuítas, podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de acordo com as necessidades 
da administração do município. 

10.4 – A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado no jornal Órgão Oficial do Município, 
em mural e no site oficial da Prefeitura do Município de Jesuítas - PR  e outra forma que se julgar 
necessária.  

10.4.1-  Os aprovados serão chamados única e exclusivamente para preenchimento de vagas exis-
tentes, de acordo com a necessidade do serviço público municipal.  

10.5 – Caso venha a mudar de endereço e telefones mencionados no ato da  inscrição do concurso, o 
candidato aprovado terá a responsabilidade de manter seus dados cadastrais (endereços e telefo-
ne) atualizados,  protocolando na Prefeitura Municipal de Jesuítas.  

10.6 – O candidato aprovado que não comparecer no prazo determinado no Edital de Convocação, para 
assumir a vaga ofertada, será automaticamente eliminado deste Concurso Público. 

10.7 – O candidato nomeado terá estabilidade  no cargo quando cumprir os requisitos do estágio probató-
rio previsto na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jesuítas 
– PR. 

10.8 – O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital, em caso de 
classificação e nomeação, a observância do Regime Jurídico nele indicado. 

10.9- A verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de 
inscrição, bem como a apresentação de documentos falsos ou a prática de atos dolosos pelo can-
didato, importará na anulação de sua inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo 
de outros procedimentos legais. 

10.10– Os cartões resposta deste Concurso Público serão arquivados pela instituição responsável pela e-
laboração e correção das provas e serão mantidos pelo período de seis (06) meses, findo o qual, 
serão incinerados. 

10.11 – O Instituto Saber não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este 
concurso. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1 -  A impugnação aos termos do presente edital poderá ocorrer até 03 (três) dias úteis antes da reali-

zação da prova escrita objetiva, não sendo aceita nenhuma impugnação quanto as normas nele 
contidas, após esta data. 

11.2 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso, com auxílio 
da Procuradoria Jurídica do Município. 

11.3 – Fazem parte deste Edital o Anexo I – Dos  Conteúdos Programáticos, Anexo II – Solicitação de I-
senção do pagamento da Inscrição, Anexo III – Requerimento de Reserva de Vagas – PNE e/ou 
Provas Especiais, Anexo IV - Requerimento de Recurso, Anexo V – Cronograma e Anexo VI - Atri-
buições dos cargos. 

11.4 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Jesuítas, Estado do Paraná, em 09 de julho de 2015. 

 
 
 

OSVALDO DE SOUZA  
Prefeito Municipal 

 
 

LUZINETE DE SOUZA CORDASSO FAGNANI 
   Presidente da Comissão Especial de Concurso Público  



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Anexo I – Conteúdos Programáticos 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima até o ensino fundamental : 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e adjetivo (gê-
nero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos básicos de concordância 
nominal e verbal. 
Obs. Serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
Para os cargos do ensino  médio e superior: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adje-
tivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência no-
minal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do 
período. Redação de correspondências oficiais. Obs. Serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo 
Ortográfico. 
 
MATEMÁTICA  
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima até o ensino fundamental: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. 
Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Razão e Proporção. Porcentagem 
e juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
Para os cargos do ensino médio e professores: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. 
Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Razão e Proporção. 
Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e trigonométricas 
no triângulo retângulo. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CAR GOS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Var-
gas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova Re-
pública. Brasil Contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, eco-
nomia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os re-
cursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos e 
geográficos do Município: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 
e arts. 37 a 43). Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ASSISTENTE SOCIAL II 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e limites de atu-
ação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas Sociais. Relação Esta-
do/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Desigualdade so-
cial. Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgâni-
ca de Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. O Serviço Social 
junto aos estabelecimentos de ensino e ao Conselho Tutelar. Legislação do Sistema Único de Saúde - SUS. Lei Or-
gânica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional do Idoso. 
Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. Trabalho com 
comunidades. Atendimentos familiar e individual. Possibilidades e limites da prática do serviço social em empresas. 
Papel do assistente social nas relações intersetoriais. 
 
EDUCADOR INFANTIL 
Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Objetivos e conteúdos da edu-
cação infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. Os direitos fundamentais da crian-
ça: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Estatuto da criança do adolescente (ECA). Fundamentos e métodos 
da educação infantil. A criança pré-escolar e a aquisição de linguagem (enfoque em alfabetização). A avaliação na 
educação infantil. Integração família/instituição de educação infantil. A importância da literatura infantil na infância. O 
lúdico e a imaginação na infância. Relação afetiva criança/adulto. A estruturação dos conteúdos por eixos (identidade 



e autonomia, corpo e movimento, intercomunicação e linguagens, conhecimento físico, social e cultural, noções lógi-
co-matemáticas). Aspectos fundamentais da proposta pedagógica na educação infantil. O brincar e sua relação com 
o desenvolvimento da aprendizagem da criança. Adaptação da criança na creche. Relações interpessoais. Postura e 
atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. 
 
 
MÉDICO CLINICO GERAL 
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções. Luxações. 
Traumatismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias 
abdominais. Oclusão intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome 
agudo. Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório. 
Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias: DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difte-
ria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histo-
plasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxo-
plasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. 
Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de locali-
zação, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gra-
vis, doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e 
Ácidos-Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete 
melito tipo I e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, 
desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: 
doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças 
da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do 
sistema cardiovascular: arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardi-
te infecciosa e pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do 
Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e bai-
xa. Distúrbios Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, 
dermatomiosite, osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera péptica, 
câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução 
intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de ori-
gem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, 
botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: ane-
mias, leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência 
respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e envene-
namentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e 
portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família (PSF).  
 
MOTORISTA 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de mecânica (veí-
culos e tratores). Conservação e manutenção de veículos. Novo código de trânsito brasileiro. Infrações e penalidades. 
Normas gerais de circulação e conduta. Habilitação. Direção defensiva e preventiva. Sinalização de trânsito. Noções 
de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros socorros. Atendimento a acidentes de trânsi-
to.  
 
ODONTOLOGO II 
Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de preven-
ção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia: Anatomia dental e análise 
funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental. Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos 
locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância a-
nestésica. Toxicologia. Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  
Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios 
de preparo cavitário. Materiais protetores do complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e 
posteriores. Adesivos. Amálgama. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Trata-
mentos preventivos. Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. Endodon-
tia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conser-
vador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farma-
cologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. 
Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. 
Problemas cardiovasculares, doenças gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopedia-
tria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança e no adolescente. Trauma-
tismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos 
dentes decíduos.  Fluorose dental. Selantes. Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Far-



macologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem mi-
crobiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. Anomalias dentárias. Patologia das glândulas 
salivares. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. 
Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. 
Doenças infecciosas. Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das 
resinas. Ética odontológica: Código de ética odontológica. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus prin-
cípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
Programa Saúde da Família (PSF). 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e manutenção de má-
quinas. Noções básicas dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, direção e 
transmissão. Sistemas hidráulicos. Óleos e graxas: tipos e especificações. Ferramentas de mecânico: conhecimento 
e aplicação. Novo código de trânsito brasileiro: infrações e penalidades, normas gerais de circulação e conduta, habi-
litação. Sinalização de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socor-
ros. Atendimento a acidentes de trânsito.  
 
PROFESSOR 
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social 
do educador. O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvol-
vimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de 
aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdis-
ciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação 
Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os 
jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. A importância da literatura infantil na infân-
cia. Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e  TDAH). Adap-
tação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente (ECA). Doenças comuns no cotidiano escolar. No-
ções de primeiros socorros. Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações 
Humanas no Trabalho. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
História da Educação Brasileira. Concepções de Educação e Escola. Função social da escola e compromisso social 
do educador. O atual sistema educacional brasileiro: LDB; dever do estado em relação à educação infantil. Projeto 
político-pedagógico: fundamentos para a orientação, planejamento e implementação de ações voltadas ao desenvol-
vimento humano pleno, tomando como foco o processo ensino-aprendizagem. Tendências educacionais na sala de 
aula: correntes teóricas e alternativas metodológicas. A construção do conhecimento: papel do educador. A interdis-
ciplinaridade e a transdisciplinaridade no processo de ensinar a aprender. O planejamento em educação. Avaliação 
Escolar. Avaliação na educação infantil. Inclusão escolar. Educação Étnico-racial: ensino de história e cultura afro-
brasileira e africana. Gestão escolar democrática e participativa. Noções de desenvolvimento infantil. O lúdico e os 
jogos na educação infantil. Concepção de alfabetização, leitura e escrita. A importância da literatura infantil na infân-
cia. Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saú-
de, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Doenças comuns no cotidiano escolar. Noções de 
primeiros socorros. A Educação Física e a interdisciplinaridade no contexto do Ensino Fundamental e Médio. Funda-
mentos da Educação Física;  Histórico da Educação Física;  Função Social da disciplina de Educação Física; Desen-
volvimento Humano.  Os elementos da pratica pedagógica na Educação física (elementos metodológicos de traba-
lho). Noções básicas de regras do atletismo e esportes coletivos. Constituição Federal de 1988 (arts 205 a 217). 
 
SERVENTE 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Có-
digo de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções básicas de primeiros socorros. 
Prevenção e combate a princípios de incêndio. Noções de segurança no trabalho. Noções de higiene e manipulação 
de alimentos. Noções das técnicas de armazenamento dos alimentos. Métodos de conservação de alimentos. Aspec-
tos nutritivos dos alimentos. Alterações em alimentos.  
 
TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Có-
digo de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções básicas sobre a preservação do 
meio ambiente e qualidade de vida. Coleta e reciclagem de lixo e detritos. Noções básicas de eletricidade, hidráulica, 
carpintaria, marcenaria e reparos em alvenaria. Primeiros Socorros. Noções básicas de segurança no trabalho. Pre-
venção e combate a incêndio.  



 
VIGIA 
Técnicas e Métodos de Segurança e Vigilância. Normas de fiscalização das áreas de acesso a edifícios municipais. 
Regras de Segurança. Equipamentos de Proteção. Relacionamento interpessoal. Ética profissional. Conhecimentos 
elementares sobre funcionamento de instalações elétricas e hidráulicas. Atitudes diante de incêndios e uso de equi-
pamentos de prevenção. Noções de primeiros socorros. Regras básicas de comportamento profissional para o trato 
diário com o público interno e externo e colegas de trabalho. Controle de entrada e saída de veículos em estaciona-
mentos de repartições públicas. Relacionamento no Ambiente de Trabalho: com os superiores, com os colegas e com 
o público em geral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

ANEXO II 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 
OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário  que efetue a sua inscrição no Concurso 

 

Nome do candidato: 

Registro Geral (RG):                                  Órgão expedidor:                         CPF: 

E-mail: Telefone: (         )  

Cargo pretendido:                                             Nº de Inscrição no concurso: 

Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico):  

 

Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 001/2015 e declaro que: 
a) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto 

nº 6.135, de 26 de junho de 2007. 
b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007. 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas.  Estou ciente de que poderei ser respon-
sabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 

 
_______ de ___________________________ de 2015. 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso  
 

Jesuítas - PR, ______/ ______/ 2015   (  ) Deferido     (  ) Indeferido 
 
 
Assinatura do Presidente da Comissão de Concurso:____________________________ 
 



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

ANEXO III 
 

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PO RTADORES DE NE-
CESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA  

 
 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: Documento:  
Cargo Pretend i-
do:  Fone:   

 

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previs-

to no Decreto Federal n.º 3.298/1999 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 

 

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Em caso positivo, especificar:  

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Jesuítas, _____ de ___________________ de 2015. 

 

_______________________________________________________ 
                    Assinatura do candidato 



  

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Anexo IV  
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  R.G.:  
Cargo Pretend i-
do:  Fone:  

 
À Comissão Organizadora do Concurso Público / Instituto Saber 

 
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A :  
 

JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

_________________, _____ de ________________  de 2015. 

 
___________________________________ 

  Assinatura do Candidato 

INSTRUÇÕES: 
− Somente serão analisados pela Comissão Organizadora  os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados de acordo 

com as normas estabelecidas no Edital de Abertura; 
− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, estar acom-

panhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
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Anexo V 
CRONOGRAMA  

 
 

ETAPA OU ATIVIDADE  DATAS  

Publicação do Edital 10/07/2015 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 10 a 20/07/2015 

Publicação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 30/07/2015 

Período de Inscrição 10/07 a 03/08/2015 

Último dia para pagamento do boleto bancário 04/08/2015 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 

11/08/2015 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  12 e 13/08/2015 

Data Provável da Prova Objetiva, prática e títulos 27/09/2015 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 27/09/2015 às 21 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 28 e 29/09/2015 

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial, prova prática e 
títulos 

06/10/2015 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova objetiva, 
prática e títulos 

07 e 08/10/2015 

Homologação do resultado final 13/10/2015 

 
 
 

 
 



CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Anexo VI – Atribuições dos cargos 
 
 

ASSISTENTE SOCIAL II 
Planejar, executar, supervisionar e avaliar e executar planos e programas sociais, visando a implantação, manuten-
ção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário e integração na comunidade. 
Prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes^ identificando suas necessidades, efetuando 
estudos de caso, preparando-os, encaminhando-os às entidades competentes para atendimento necessário. 
Manter contato com entidades e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos, assistência médica, docu-
mentação, colocação profissional e outros, de modo a servir indivíduos desamparados. 
Assessorar tecnicamente entidades assistenciais, orientando-as através de treinamentos específicos técnicas comu-
nitárias e noções básicas de alimentação, higiene e saúde. 
Identificar problemas psico-econômico-sociais do indivíduo, através de observações, atividades grupais, entrevistas, 
pesquisas e visitas domiciliares, visando solucioná-los, e desenvolver as potencialidades individuais. 
Atuar junto aos servidores municipais aposentados. 
Programar atividades de integração e treinamento para gerentes, médicos, diretores de escolas, de departamentos e 
servidores em geral, das diversas áreas da prefeitura municipal. 
Promover reuniões com equipes técnicas vinculadas a área, para debater problemas, propor soluções e elaborar es-
tudos sobre adaptação, permanência e desligamento de menores nas entidades assistenciais especificas. 
Executar outras atividades correlatas. 
 

 
EDUCADOR INFANTIL 
Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: 
Atuar em Centros de Educação Infantil, atendendo integralmente, no que lhe compete, a criança de 0 (zero) a 5 (cin-
co) 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 á proposta pedagógica da instituição e-
ducacional; 
Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança, consigna-
das na proposta político- pedagógica; 
Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação; 
Desenvolver atividades objetivando o 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; 
Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade, atendida e 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 al-
guma; 
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. 
2) Atividades de Suporte Pedagógico direto ã docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atri-
buições: 
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 institu-
ição 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 profis-
sional; 
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 pes-
soal 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. 
3) Competências pessoais para a Função 
1. Demonstrar atenção 7.Senso de organização 

2. Paciência 8.Demonstrar afetividade 
3. Iniciativa 9. Sensibilidade 
4. Trabalhar em equipe 10. Autocontrole 
5. Flexibilidade 11. Capacidade de observação 
6. Criatividade  

 
MÉDICO CLINICO GERAL 
Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência médica em postos de saúde, escolas e creches 
municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e sub-programas de saúde pública. 
Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública realizando levantamentos da situação dos serviços de sa-
úde do Município, identificando prioridades, para determinação dos programas a serem desenvolvidos. 
Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as atividades mé-
dico-sanitárias conforme as necessidades diagnosticadas. 
Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde. 
Participar nas definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área de saúde. 
Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando, pres-
crevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se necessário. 
Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento 
clínico. 
Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade laborativa de pacientes, verificando as suas condições de saú-
de, emitindo laudos para admissão, concessão de licenças, aposentadoria por invalidez, readaptação, emissão de 
carteiras e atestados de sanidade física e mental. Executar outras atividades correlatas. 
 
MOTORISTA 
Dirigir veículos de pequeno, médio e de grande porte, para o transporte de passageiros e cargas. 
Controlar o consumo de combustível, quilometragem e lubrificação, visando a manutenção do veiculo. 
Zelar pela conservação do veiculo, providenciando limpeza, ajustes e pequenos reparos, vistoriando diariamente, an-
tes e após sua utilização, verificando o estado dos pneus, nível de combustível, óleo do cárter, bateria, freios, faróis, 
parte elétrica e outros, para certificar-se das condições de tráfego. 
Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos. 
Observar as normas de direção defensiva, a sinalização e zelar pela segurança dos passageiros, transeuntes e de-
mais veículos. 
Efetuar a prestação de contas das despesas efetuadas com reparos e limpeza do veiculo. 
Prestar ajuda no carregamento e descarregamento de materiais encaminhando-os ao local destinado. 
Preencher, diariamente, formulários com dados relativos a quilometragem, horário de saída e chegada. 
Realizar, eventualmente, viagens a serviço do órgão. Executar outras atividades correlatas. 
 
ODONTOLOGO II 
Compreende os empregos que se destinam a prestar assistência odontológica em postos de saúde, escolas e cre-
ches municipais, bem como planejar, realizar e avaliar programas de saúde pública. 
Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração, curativos, 
tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, odontologia preventiva, orientação de higiene e educação odonto-
sanitária. 
Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada. 
Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes e elaborando 
relatórios estatísticos.  
Planejar, executar, supervisionar e avaliar programas educacionais de profilaxia dentária e serviços odontológicos, 
prevendo recursos. 



Realizar perícia odonto-legal e odonto-administrativa, examinando a cavidade bucal e os dentes, para fornecer ates-
tados, licenças, laudos e outras informações. 
Programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos. 
Executar serviços de radiologia dentária. 
Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção dos problemas de saúde 
bucal e programas de atendimento odontológico voltados para estudantes da rede municipal de ensino e para a popu-
lação de baixa renda. 
Responsabilizar-se pelos atos técnicos executados nos pacientes, decorrentes do exercício profissional. 
Realizar o preparo psicológico de crianças antes das atividades clínico-cirúrgicas. 
Orientar, supervisionar e responder solidariamente, pelas atividades delegadas ao pessoal auxiliar sob sua responsa-
bilidade. 
Cumprir determinações técnicas e de rotinas profissionais definidas pela administração. 
Executar outras atividades correlatas. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar máquinas, tratores e equipamentos rodoviários; 
Operar veículos motorizados, especiais, tais como: guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, 
retroescavadeira, carro plataforma, máquinas rodoviárias, tratores e outros; 
Executar terraplanagem, nivelamento de ruas e estradas, abrir valetas e cortes taludes; 
Proceder escavações, transporte de terra, compactações, aterros e trabalhos semelhantes; 
Cuidar da limpeza e conservação das máquinas, zelando pelo seu bom funcionamento; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR 
Lecionar as atividades nas áreas de estudos compreendidas até a 4a série do Ensino Fundamental, incluindo a Edu-
cação Especial e o Ensino Infantil. 
Dominar conteúdos das diversas áreas de estudos até a 4a série do Ensino Fundamental. 
Dosar o ensino atendendo ao currículo escolar de maneira teórica e prática. 
Avaliar o rendimento escolar dos alunos levando em conta aspectos afetivos, cognitivos e psicomotor. 
Reelaborar planejamento de aula, partindo da analise e avaliação do trabalho. 
Orientar trabalhos de recuperação de alunos com problemas de aprendizado. 
Estimular os alunos a participarem de atividades extra-classe tais como: entrevistas, visitas, feiras estudantis, excur-
sões, etc. 
Criar, desenvolver e atualizar métodos de trabalho. 
Desenvolver nos alunos a sociabilidade e liderança. 
Atender as solicitações da Direção Escolar. 
Cumprir as normas contidas no Estatuto e no Plano de Carreira do Magistério. 
Desempenhar demais atividades correlatas. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Educa os movimentos, ensinando a desenvolver capacidades físicas, como força, resistência muscular, flexibilidade e 
coordenação motora. 
promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos e de jogos em geral, entre estudantes e outras pessoas 
interessadas, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas dessas atividades esportivas e orientando a execução 
das mesmas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do corpo e a manutenção de boas condições físicas 
e mentais: 
estuda as necessidades e a capacidade física dos alunos, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, apli-
cando exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um 
programa esportivo adequado; 
elabora o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos 
objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades; 
instrui os alunos sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de 
esportes, fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos alunos, para assegurar o máximo 
aproveitamento e benefícios advindos desses exercícios; 
efetua testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos alunos, os 
problemas surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades 
e avaliação de seus resultados. Exercer outras atividades correlatas. 
 
 
 
 



SERVENTE 
Executar serviços de limpeza e arrumação nas dependências de órgãos públicos municipais, serviços que visem o 
bom funcionamento dos prédios públicos; 
Preparar e servir café à chefia, visitantes e servidores do setor. 
Lavar copos, xícaras, cafeteiras, coador e demais utensílios de cozinha. 
Verificar a existência de material de limpeza e outros itens relacionados com seu trabalho, comunicando ao superior 
imediato a necessidade de reposição. 
realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor. 
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 
nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe manter limpos e com boa aparência. 
Executar serviços de vigilância e recepção em portarias. 
Executar a limpeza de ruas, parques, jardins e demais logradouros públicos. 
Executar atividades de capinação e retirada de mato. 
Aplicar corretamente os materiais de limpeza de forma econômica. 
Atender as ordens e determinações da direção escolar na realização dos serviços de limpeza; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
TRABALHADOR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral e ajudar na remoção ou arrumação de móveis e utensílios; 
Fazer os serviços de limpeza em geral; 
Remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos; 
Limpar escadas, pisos, passarelas, tapetes e utensílios; 
Lavar e encerar assoalhos; 
lavar e passar vestuários e roupas de cama e mesa; 
Coletar lixo dos depósitos colocando-os nos recipientes apropriados; 
Lavar vidros, espelhos e persianas; 
Fechar portas, janelas e outras vias de acesso; 
Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais diversos manualmente ou utilizando equipamento simples (carri-
nho de mão e alavancas), para possibilitar a utilização ou remoção dos mesmos; 
Executar outras tarefas correlatas. 
 
VIGIA  
Efetuar a ronda e guarda das instalações públicas. 
Efetuar rondas diurnas e noturnas, periódicas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e 
portões, para assegurar-se de que estão devidamente fechados. 
Impedir a entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de traba-
lho, convidando-as a se retirarem como medida de segurança. 
Comunicar a chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as devi-
das providencias. 
Zelar pelo prédio e suas instalações, jardim, pátio, cercas, muros, portões, sistema de iluminação, levando ao conhe-
cimento de seu superior qualquer fato que dependa de serviços especializados para reparo e manutenção. 
Executar serviços de vigilância em prédios, logradouros e outros locais públicos ou de responsabilidade do Município 
e demais serviços relacionados com o cargo. 
0 exercício do cargo exige a prestação de serviços aos sábados, domingos e feriados, inclusive serviços noturnos e 
nos mais variados locais do Município. 
Controlar a movimentação de veículos, fazendo os registros, anotando o número da chapa do veículo, nome do moto-
rista e horário. 
Realizar eventualmente, serviços externos para atender as necessidades do setor. 
Comunicar ao superior imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos 
nas dependências, móveis e utensílios, que lhe cabe manter limpos e com boa aparência. 
Executar serviços de vigilância e recepção em portarias. 
Executar outras atividades correlatas. 
 


