
 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
Edital nº 001/2015 

 
Em cumprimento às determinações do Senhor JOÃO ELINTON DUTRA, Prefeito 

do Município de Laranjal – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada 
pela Portaria  nº 201/2015, de 10 de Setembro 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 Laranjal/PR, 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 

Requisitos Mínimos 

1. Auxiliar de Serviços Gerais 06 R$ 788,00 40 
4ª série do ensino 
fundamental 

2. Balseiro 02 830,00 40 
4ª série do ensino 
fundamental 

3. Eletricista Geral  01 788,00 40 
4ª Sério do ensino 
fundamental 

4. Mecânico  02 865,00 40 
4ª série do ensino 
fundamental 

5. Motorista CNH D 16 917,15 40 
5ª série do ensino 
fundamental  

6. Motorista CNH B 9 788,00 40 
5ª série do ensino 
fundamental 

7. Operador de Maquina  06 788,00 40 
4ª série do ensino 
fundamental 

8. Auxiliar Administrativo  06 830,00 40 Ensino médio completo 
9. Orientador de Creche/Projovem e 
Peti e Escola 

07 900,00 40 
Ensino médio completo 
(magistério). 

10.  Técnico Agrícola 01 900,00 40 
Curso Técnico em 
Técnico Agrícola 

11. Assistente Social  
03  

02 CR 
 

1.800,00 30 
Ensino Superior 
Completo em Serviço 



 
 

 

 

Social ** 

12. Analista de Controle 
03 

02CR 
 

1.800,00 40 

Ensino Superior 
completo em 
Administração, 
Ciências Contábeis, 
Direito ou Economia** 

13. Dentista/Odontólogo  01 2.500,00 40 
Ensino Superior 
Completo em 
Odontologia** 

14. Enfermeiro  01 2.500,00 40 
Ensino Superior 
Completo em 
Enfermagem** 

15. Farmacêutico  01 1.800,00 40 
Ensino Superior 
Completo em Farmácia 
** 

16. Médico Clínico Geral 0 6.000,00 40 
Ensino Superior 
Completo em Medicina 
** 

17. Psicólogo 01 1.800,00 30 
Ensino Superior 
Completo em 
Psicologia**  

18. Professor da Rede Básica de 
Ensino  

20 
CR 

818,69 20 

Ensino superior 
Completo em 
Pedagogia e ou Ensino 
Superior completo em 
Licenciatura somado ao 
Magistério. 

19. Professor de Educação Física  01 818,69 20 
Superior Completo em 
Educação Física – 
Licenciatura**. 

20. Professor de Educação Física - 
Bacharel.  

01 1.559,00 40 
Superior Completo em 
educação Física – 
Bacharel**. 

21. Procurador Jurídico 01 3.000,00 40 
Ensino Superior 
Completo somado ao 
Registro na OAB. 

** Registro no conselho respectivo. 
***CR – CADASTRO DE RESERVA. 
1.2 –  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. 
1.3 – 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. 



 
 

 

 

1.4 –  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 
comprovação; 
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 –  Para o cargo de Motorista CNH D possuir CNH categoria ¨D” ou superior, em plena 
validade, para o cargo de Motorista, no ato da prova prática, sob pena de eliminação deste Concurso 
Público. Para o cargo de Motorista CNH B possuir CNH categoria ¨B” ou superior, em plena 
validade, para o cargo de Motorista, no ato da prova prática, sob pena de eliminação deste Concurso 
Público. 
2.9 – Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o 
previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas 
Emendas Constitucionais n º 19 e 20; 
2.10 – 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; 
2.11 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as 
demais exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o 
caso; 
2.12 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 
2.13-  Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar posse do 
cargo.  
2.14 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para 
tomar posse do cargo; 
 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 –  Inscrição via internet:  
3.1.1 – Será admitida a inscrição SOMENTE via internet, no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br, solicitada no período de 08 horas de 11 de setembro de 2015 até as 23h59min 
do dia 05 de outubro de 2015.  



 
 

 

 

3.1.2– O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda e a Prefeitura Municipal 
de Laranjal/PR, não se responsabilizarão por solicitação de inscrição por via Internet não recebida 
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 
data 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 ficha de 
solicitação de inscrição on-line. 
3.1.5– As inscrições via Internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa 
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, em havendo 
mais de uma inscrição,  será validada a última inscrição. 
3.1.8 - Aos interessados que não possuem acesso a Internet, serão disponibilizados terminais com 
internet e assistência no período de 11 de setembro de 2015 a 05 de outubro de 2015, em dias 
úteis, de segunda a sexta-feira, das 09 às 11h30min e das 14 às 17 horas, na Prefeitura 
Municipal de Laranjal/PR, portando documentos pessoais. 
3.1.9 – No ato da inscrição o candidato portador de deficiência ou não, que necessite de 
atendimento diferenciado no dia das provas deste Concurso Público ou prova diferenciada, deverá 
requerê-lo, por escrito, indicando as condições diferenciadas de que necessita para realização 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 06 de outubro 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$ 70,00 
Ensino superior R$ 100,00 

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 
pagamento 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 11 de setembro a 22 de setembro de 
2015, através do site www.saber.srv.br. 
b) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 3.4.1, “b”, conforme anexo 
II deste edital. 
c) Encaminhar pelos Correios para o Instituto Saber, Rua Maranhão, 1395, Centro, Cascavel – PR 
CEP: 85801-050, até o dia 22 de setembro 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 situação de desemprego). 
3.4.3 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o 
disposto 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 Laranjal/PR, e no site www.saber.srv.br no dia 28 de setembro de 2015. 
3.4.6 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço 
eletrônico www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o 
pagamento até o dia 06 de outubro 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 
impostas por este edital. 
3.7 – A Comissão Especial do Concurso Público divulgará a homologação das inscrições, em mural 
e site da Prefeitura Municipal Laranjal - 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 
homologada 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 
constantes no Requerimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e 
de acordo 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 Público, que serão publicados no jornal Órgão Oficial do Município, afixado em mural no 
hall de entrada da Prefeitura Municipal de Laranjal/PR  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 médico 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 listagem geral de candidatos e não na listagem específica para portadores de deficiência. 
4.4 - Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar via SEDEX, 
requerimento de reserva de vagas para deficiente, conforme anexo III e  laudo de deficiência,  com 
expressa 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 05 de outubro 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 
aprovação, 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 
pontuação 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 
alternativa correta, de caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os candidatos. 
b) Segunda etapa: 
Prova prática de caráter classificatório e eliminatório, para todos os candidatos aos cargos de 
Mecânico, Motorista CNH D, Motorista CNH B, Operador de Maquina.  
Prova de títulos de caráter apenas classificatório, para os cargos de Professor da Rede Básica de 
Ensino, Professor de Educação Física. 
c) Terceira etapa: consistirá em exame médico pré-admissional para os aprovados e convocados, 
sob a responsabilidade dos mesmos.  
 
5.1 - DA PROVA ESCRITA 
5.1.1 –A prova escrita objetiva será realizada no dia 18 de outubro de 2015, em local e horários 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 de 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 candidato 
que cometer qualquer irregularidade constante do item 5.1.6 deste edital. 
5.1.5 – Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de 
respostas, 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 substituição 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 equipamentos 
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 similares, bem como, 
tratar com descortesia os fiscais de provas ou membros da Comissão Especial de Concurso. 
5.1.7 – O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser momentaneamente, 
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 estranhas 
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 responsável 
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 
marcado. 
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 lacre 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 
andamento 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 conhecimento: 

  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 Professor a 
prova escrita será 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 Máximo da Prova 100,00 
5.2.3 – Para os candidatos aos cargos cuja escolaridade seja o ensino superior, (exceto professor) 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 disponibilizados 
aos candidatos no mural da Prefeitura Municipal de laranjal/PR e no site www.saber.srv.br. 
 
5.4 – DA PROVA DE APTIDÃO PRÁTICA 
5.4.1 – A prova de aptidão prática será aplicada para os cargos de Mecânico, Motorista CNH D, 
Motorista CNH B, Operador de Maquina e será realizada no dia 18 de outubro  de 2015, em local e 
horário a ser publicado no Edital de Homologação das Inscrições. 
5.4.2 -  Os candidatos ao cargo de Motorista CNH D serão avaliados dirigindo ônibus e os 
canditados ao cargo de Motorista CNH B serão avaliados dirigindo veículos de passeio.  
Os critérios para a avaliação da prova prática para os cargos de Motorista CNH D e Motorista CNH 
B 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 - 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. 
5.4.4 -  Os candidatos ao cargo Operador de Máquina 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 B ou superior, em plena validade, sob pena 
de eliminação  deste concurso público. 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; 
e) Velocidade desenvolvida no local de trabalho; 
f) Obediência às situações do trajeto. 
5.4.5 - 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. 
5.4.6 -  Para o cargo de Mecânico, a prova prática consistirá no desenvolvimento de atividades 
práticas, na presença de examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários aos profissionais 
no exercício do cargo, onde serão avaliados os seguintes itens: 
- Organização do trabalho; 
- Uso correto de instrumentos e equipamentos; 
- Habilidade e destreza no desenvolvimento das tarefas; 
- Conhecimento prático sobre as atividades desenvolvidas. 
 
5.5 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.5.1 – Para os candidatos aos cargos de Professor da Rede Básica de Ensino, Professor de 
Educação Física, haverá prova de títulos conforme quadro abaixo. 
5.5.2 – Todos os candidatos aos cargos mencionados no item anterior poderão entregar os títulos, 
mas somente serão avaliados e pontuados os títulos dos candidatos que obtiverem nota maior ou 
igual a 50,00 (cinquenta) pontos na prova escrita. 
5.5.3 – A prova de títulos será realizada no dia 18 de outubro de 2015, no mesmo local da prova 
escrita, em sala especial para este fim, das 11 às 12 horas. 
5.5.4 – Os títulos poderão ser encaminhados à Comissão Especial de Concurso, 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 NOTA 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 específica do cargo pretendido. 

5,0 10,0 



 
 

 

 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós 
Graduação a nível de Mestrado, na área específica do cargo 
pretendido. 

10,0 10,0 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós 
Graduação a nível de Doutorado, na área específica do cargo 
pretendido. 

15,0 15,0 

NOTA MÁXIMA A SER OBTIDA 35,00 
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 expedidos 
por instituição oficial reconhecida e credenciada pelo MEC.  
5.5.8– A apresentação dos títulos se dará por fotocópia simples acompanhada do original, ou 
fotocópia autenticada e não poderão apresentar rasuras, borrões, emendas ou entrelinhas. 
 
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 prática serão classificados em ordem 
decrescente, 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. 
6.3 – Os candidatos que prestarão prova escrita e prova de títulos serão classificados em ordem 
decrescente, de acordo com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da 
prova escrita com a nota da prova de títulos. 
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 acordo 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; Quando for o 
caso; 
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 aptidão física, 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 fundamentado, comprovando as alegações com citação das fontes de pesquisa, páginas 
de livros, nome 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 Municipal de Laranjal ou enviado via sedex ao Instituto Saber, sito a Rua Maranhão, 
1395, centro, Cascavel, 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 procedimentos que sejam contrários ao disposto nesse Edital. 
7.4 – Se, da análise de recursos, resultar anulação de questões, essas serão consideradas como 
respondidas 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 
devidamente 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 
Executivo 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 necessidade 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 homologação das inscrições, conferência de documentos, confecção de editais, 
elaboração das provas através 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 Especial do 
Concurso e os profissionais responsáveis pela elaboração das provas escritas objetivas, assim como 
seus parentes 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 
documentos exigidos pelo presente Edital bem como outros que lhe forem solicitados no Edital de 
Convocação, 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 
psicológico 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 Laranjal/PR, 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 Laranjal/PR e outra forma que 
se julgar necessária.  
10.4.1- Os aprovados serão chamados única e exclusivamente para preenchimento de vagas 
existentes, 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 telefone) 
atualizados,  protocolando na Prefeitura Municipal de Laranjal/PR.  
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 
probatório previsto na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Laranjal – 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 
candidato, 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 elaboração 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 
realização 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 Isenção 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 - 
Atribuições dos cargos. 
11.4 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Laranjal, Estado do Paraná, em 10 de setembro de 2015. 

 
 
 

JOÃO ELINTON DUTRA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

SÔNIA REGINA LEAL 
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 completo: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero 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 adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal 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 completo: 
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 cargos de 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 CARGOS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 
1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 
1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo.  Atualidades: Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, 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 recursos 



 
 

 

 

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 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no 
Trabalho. Código 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. Prevenção e combate a incêndio. 
 
BALSEIRO 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no 
Trabalho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Noções 
básicas sobre a preservação do meio ambiente e qualidade de vida. Primeiros Socorros. Noções 
básicas de segurança no trabalho. Prevenção e combate a incêndio.Atracação. Desatracação. Regras 
de Manobras. Manobras para evitar colisões. Risco de colisão. Noções Básicas de Estabilidade. 
Conhecimentos sobre equipamentos de proteção individual (EPIs).  Primeiros socorros - Técnicas 
de salvamento aquático. Conhecimentos sobre a operação de motores de embarcações.  Noções de 
manutenção. Uso correto dos equipamentos de segurança.  Noções sobre assistência e salvamento 
de embarcação. Noções sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente. Combate incêndio.  Vento e/ou corrente perpendicular e 
paralelo à margem. 
 
 
ELETRICISTA GERAL  
Conceitos básicos em eletricidade. Principais materiais usados em instalações elétricas. Tipos de 
instalações elétricas. Práticas em instalações elétricas residenciais, prediais e industriais. 
Interpretação de projetos elétricos. Ferramentas e instrumentos de trabalho. Conhecimento prático 
em baixa e alta tensão. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. Primeiros Socorros (acidentes com 
eletricidade). Combate e prevenção a incêndio. 
 
MECÂNICO  
Princípios de funcionamento do motor a combustão interna. Conhecimentos e procedimentos de 
manutenção dos sistemas de: alimentação, arrefecimento, ignição, elétrico, suspensão, freios, 
direção e transmissão. Lubrificantes e sistemas de lubrificação. Tipos e uso de ferramentas e 
equipamentos de mecânico. Manutenção preventiva e corretiva.  
 



 
 

 

 

MOTORISTA CNH D 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de 
mecânica (veículos 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 trânsito.  
 
MOTORISTA CNH B 
Noções básicas e procedimentos de segurança. Equipamentos de proteção. Noções elementares de 
mecânica (veículos 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 trânsito.  
 
OPERADOR DE MAQUINA  
Noções básicas sobre procedimentos de segurança, equipamentos de proteção. Conservação e 
manutenção de máquinas. 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, habilitação. Sinalização 
de trânsito. Direção defensiva e preventiva. Prevenção e combate a incêndios. Primeiros Socorros. 
Atendimento a acidentes de trânsito. 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Relações interpessoais. Postura e atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no 
Trabalho. Código de Ética do Servidor Público (Decreto 1171/94). Apresentação pessoal. Serviços 
públicos: conceitos, elementos de definição, princípios, classificação. Redação oficial: 
características e tipos. Atos e contratos administrativos. Lei 8666/93 e suas alterações e 
complementações. Lei 10.520/02. Lei Complementar Nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  Informática: Sistema Operacional Windows XP, 7 (seven) e GNU/LINUX, Conhecimento 
sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint),  Internet, Anti-vírus. 
 
ORIENTADOR DE CRECHE/PROJOVEM E PETI E ESCOLA 
Legislação da educação infantil. O profissional da educação infantil – postura e ética. Objetivos e 
conteúdos da educação infantil. Conhecimentos básicos de crescimento e desenvolvimento infantil. 
Os direitos fundamentais da criança: 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 lógico-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. 
 
TÉCNICO AGRÍCOLA 
Desenho Técnico. Topografia. Construções e instalações rurais. Cultura de cereais. Olericultura. 
Fruticultura. Silvicultura. Pastagens. Uso adequado de agrotóxicos. Ecotoxicologia. Adubação 
mineral. Adubação orgânica: estercos, compostagem orgânica, biofertilizantes líquidos, adubação 
verde aplicada à fruticultura e olericultura. Rotação, sucessão e consorciação de culturas. Cobertura 
morta. Irrigação e drenagem. Solos: características, fertilidade, uso e conservação dos solos. 
Mecanização agrícola. Máquinas e implementos agrícolas. Uso e regulagem de equipamentos 
agrícolas. Manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Noções de fitossanidade. 
Identificação das principais pragas agrícolas. Manejo de pragas. Noções de cooperativismo.  
 
ASSISTENTE SOCIAL  
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. 
Possibilidades e limites de atuação do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do 
Serviço Social. Políticas Sociais. Relação Estado/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. 
Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Desigualdade social. Políticas de Seguridade e 
Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. 
Sistema Único de Saúde (SUS). Lei Orgânica 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. Desenvolvimento de Comunidade. 
Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade. Possibilidades e limites da prática do 
serviço social em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. 
Família e Sociedade.  
 
ANALISTA DE CONTROLE 
Orçamento público: conceito, princípios e conteúdo da proposta orçamentária. Classificações 
orçamentárias: classificação legal da receita e classificação legal da despesa - classificação 
institucional, funcional-programática e econômica. Créditos adicionais. Receita e despesa 
extraorçamentárias. Execução orçamentária: fases da receita - previsão, lançamento, arrecadação e 
recolhimento, e fases da despesa - programação, licitação, empenho, liquidação e pagamento. 
Restos a pagar. Aspectos legais da gestão fiscal, conforme preceitos da Lei Complementar n ° 
101/2000, relativos a: lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, programação 
financeira, metas de resultados nominal e primário, gestão da receita, gestão da despesa, gestão 
patrimonial, escrituração e consolidação das contas. Licitações - Lei n° 8.666/93: objetivos, objeto, 



 
 

 

 

princípios, modalidades, condições e critérios para habilitação e julgamento, tipos de licitação e 
sanções. Controle da administração pública: controle interno e controle externo. Lei n° 8.429/92 ( 
Lei de Improbidade Administrativa), administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos 
contra a administração pública), LRF, Lei 4320/64. 
 
DENTISTA/ODONTÓLOGO  
Conhecimentos específicos - Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. 
Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de prevenção. 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 anestésica. 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). Tratamentos 
preventivos. Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. 
Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no 
periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal 
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia 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. 
Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na criança 
e no adolescente. Traumatismo 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. Farmacologia para crianças. 
Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem microbiana. 
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 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). 
 
ENFERMEIRO  
Conhecimentos específicos - Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de 
Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Fontes de infecções: 



 
 

 

 

ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do 
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e 
peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, 
sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. 
Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material 
de esterilização, tipos,  potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. 
Enfermagem pré-operatório: prevenção de complicações, instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados 
pós operatórios. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas 
superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais 
peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem.  
Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias:  AIDS, coqueluche, dengue, 
difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, 
leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, 
tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. 
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. 
Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao 
recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento 
infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos 
respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, 
hematológicos, cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e 
envenenamento infantil.  
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de 
saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de 
vacinação. Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, 
diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). Constituição da República Federativa do Brasil, 
de 1988 e suas alterações. (arts l96 a 200).  
Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem 
(COREN e COFEN). 
 
FARMACÊUTICO 
Conceitos em farmacocinética, bioequivalência e biodisponibilidade. Farmacodinâmica: Interação 
medicamentosa, mecanismo de ação das drogas e relação entre concentração da droga e efeito. 
Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes, colírios etc). Formas 
farmacêuticas sólidas (pós,  cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, granulados, comprimidos, 
drágeas), Semi-sólidos (pomadas, cremes, loções) e fatores que influenciam na estabilidade destas 
formas farmacêuticas. Farmacologia da dor e da inflamação. Farmacologia do sistema respiratório. 
Farmacologia do sistema digestivo. Farmacologia do sistema nervoso central, periférico e 
autônomo. Farmacologia do sistema cardiovascular. Farmacologia dos processos infecciosos/ 
antimicrobianos / antiparasitários. Farmacotécnica e formas farmacêuticas sólidas, líquidas, 



 
 

 

 

semissólidas. Legislação Farmacêutica. Política de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica no 
SUS: Medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam - Saúde Mental, 
Excepcionais, Hipertensão e Diabetes, Estratégicos, AIDS. Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais - RENAME e suas atualizações. Vigilância Sanitária. Legislação Sanitária. Noções sobre 
Atenção Farmacêutica. Código de ética da profissão farmacêutica. Boas práticas de dispensação de 
medicamentos. Medicamentos genéricos. Medicamentos sujeitos a controle especial. Atenção 
primária a saúde e a farmácia básica. Farmácia Hospitalar: Conceitos, objetivos, estrutura física e 
organizacional da farmácia hospitalar. Gerenciamento de medicamentos e de produtos 
farmacêuticos de uso hospitalar. Seleção de medicamentos. Sistema de distribuição e estoque de 
medicamentos. Comissão de Farmácia e Terapêutica. Papel da Farmácia no Controle das Infecções 
Hospitalares. Farmacovigilância hospitalar. Farmacoepidemiologia. Farmacoeconomia. Terapia 
antineoplásica (quimioterapia). Nutrição Parenteral. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica. 
Farmacologia Clínica: Boas Práticas de Manipulação em Farmácia. Estabilidade de medicamentos e 
determinação do prazo de validade. Cálculos relacionados ao preparo de formas farmacêuticas. 
Código de ética da profissão farmacêutica (Resolução do CFF nº 596 de 21 de fevereiro de 2014). 
Legislação pertinente ao exercício profissional Farmacêutico em unidades Hospitalares; Portaria n° 
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Min. da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de 
dezembro de 1973; Lei Federal nº 6360, de 23 de setembro de 1976. 
 
MÉDICO CLÍNICO 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, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, 
filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, 
meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, 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 localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema 
nervoso periférico, miastenia gravis, 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, endocardite 
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 baixa. 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 origem indeterminada, septicemia, infecções bacterianas e virais, 
doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, malária, leishmaniose, 
toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, 
discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, insuficiência respiratória 
aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e 
envenenamentos, 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).  
 
PSICÓLOGO 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na 
atualidade. Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. 
CONHECIMENTO CLÍNICO: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio 
emocional, fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. PSICOLOGIA 
FAMILIAR: O trabalho com família – orientação, aconselhamento e sua dinâmica. PSICOLOGIA 
ESCOLAR: Avaliação, acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a 
dificuldade escolar e problemas emocionais. NOÇÕES BÁSICAS DE PSICANÁLISE: 
Mecanismos de defesa, formação do aparelho psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das 
crianças, sociabilidade, escolaridade, alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. 
SAÚDE PÚBLICA E CÓDIGO DE ÉTICA DO PSICÓLOGO: Sistema Único de Saúde (SUS): 
Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais. Norma 
Operacional Básica (NOB/SUS/96).  
 
PROFESSOR DA REDE BÁSICA DE ENSINO  
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 desenvolvimento 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 
interdisciplinaridade 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 infância. 
Distúrbios e transtornos de aprendizagem (discalculia, dislexia, disgrafia, disortografia, disartria e  
TDAH). Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente (ECA). Doenças 
comuns no cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. Relações interpessoais. Postura e 
atendimento ao público. Noções Básicas de Relações Humanas no Trabalho. Currículo Básico dos 
Municípios do Oeste do Parana ( Amop ) – Revisão 2014. 
 
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 desenvolvimento 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 
interdisciplinaridade 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 infância. 
Adaptação da criança na creche. Direitos da criança e do adolescente. Os direitos fundamentais da 
criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Ética no trabalho docente. Doenças comuns no 
cotidiano escolar. Noções de primeiros socorros. Constituição Federal de 1988 (arts 205 a 217). A 
Educação Física e a interdisciplinaridade no contexto do Ensino Fundamental e Médio. 
Fundamentos da Educação Física;  Histórico da Educação Física;  Função Social da disciplina de 
Educação Física; Desenvolvimento Humano.  Os elementos da pratica pedagógica na Educação 
física (elementos metodológicos de trabalho). Noções básicas de regras do atletismo e esportes 
coletivos. 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações.   Direito 
Administrativo: Administração Pública Direta e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços 
Públicos, Poder de Polícia, Restrições do Estado Sobre a Propriedade Privada, Atos 
Administrativos, Contratos Administrativos, Entidades Paraestatais e Terceiro Setor, Órgãos 
Públicos e Servidores Públicos, Processo Administrativo, Responsabilidade Extracontratual do 
Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, Improbidade Administrativa.  
Principais leis: 8.666/93, 10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, 1.079/50, Lei Complementar 101/2000, 
Emendas Constitucionais nº 19, 20, 41 e 47.  Direito Civil: Código Civil – Parte Geral, Parte 



 
 

 

 

Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução ao Código Civil.  Direito Processual Civil: 
Código de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do Processo 
Cautelar, Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias.  Direito do Trabalho 
e Processual do Trabalho: Consolidação das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de 
Tutela do Trabalho, Das Normas Especiais de Tutela do Trabalho, Do Contrato Individual de 
Trabalho, Da Organização Sindical, Das Convenções Coletivas de Trabalho, Do Processo de Multas 
Administrativas, Da Justiça do Trabalho, Do Ministério Público do Trabalho, Do Processo 
Judiciário do Trabalho, Das Disposições Finais e Transitórias.  Direito Penal: Código Penal – Parte 
Geral e Parte Especial. Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal.  Principais Leis: Crimes de 
sonegação fiscal (lei nº 4.729/65), Crimes contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (lei nº 
8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes 
falimentares (Lei nº 11.101/05).  Direito Tributário: Código Tributário Nacional – Disposição 
Preliminar, Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e 
Transitórias. Princípios Constitucionais Gerais e Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, 
classificação, função. Direito Constitucional Tributário. Direito Ambiental: Direitos Coletivos e 
Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas, Administrativas e Judiciais para a 
Proteção Ambiental e Cultural. Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81). Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). Código de Águas 
(lei nº 9.433/97). Concessão Florestal (lei nº 11.284/06). Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação 
Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e 
Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. 
Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da 
Biodiversidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental 
(EIA). Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público 
Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade Penal 
da Pessoa Jurídica. Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) (Lei nº 
8.906/94). Código de Ética e Disciplina da OAB. Lei Complementar 123/2006.  
 
 



 
 

 

 

 
 

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 responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam 
à verdade. 

 
_______ de ___________________________ de 2015. 

 
_________________________________________________ 

Assinatura 
 
 
 
 
 

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso 
 

Laranjal - 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 PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA 

PROVA 
 

À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSOS 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: Documento:  
Cargo 
Pretendido: 

 Fone:  

 
Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme 
previsto 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: 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Laranjal/PR, _____ de ___________________ de 2015. 
 
 

 
Assinatura do candidato 

  



 
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
 

Anexo IV 
 

REQUERIMENTO DE RECURSO 
 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  R.G.:  
Cargo 
Pretendido:  Fone:  

 
À Comissão especial 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 especial  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 acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 



 
 

 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 
Anexo V 

CRONOGRAMA 
 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 11/09/2015 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 11/09 a 22/09/2015 

Publicação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 28/09/2015 

Período de Inscrição 11/09 a 05/10/2015 

Último dia para pagamento do boleto bancário 06/10/2015 

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

10/10/2015 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  13 e 14/10/2015 

Data Provável da Prova Objetiva, Prova Pratica e Títulos 18/10/2015 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 18/10/2015 às 21 horas 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 19 e 20/10/2015 

Publicação do resultado final da prova objetiva, prova de títulos, Prova 
Pratica e do gabarito oficial. 

28/10/2015 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova 
objetiva, Titulos e Pratica 

29 e 30/10/2015 

Homologação do resultado final 04/11/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

 
Anexo VI 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 

FARMACÊUTICO 
 

Desenvolver atividades na área dos medicamentos e correlatos alopáticos: processo de 
planejamento, aquisição, manipulação, recebimento, armazenagem, controle de estoque e de 
qualidade, e de distribuição, fármaco vigilância; atuar nas área s de análises toxicológicas; realizar o 
controle e avaliação e emitir pareceres sobre matéria de interesse da área ; orientar e executar 
atividades de vigilância sanitária referentes principalmente a farmácias, farmácias de manipulação, 
ervanários, drogarias, farmácias homeopáticas, dispensários de medicamentos e outros 
estabelecimentos que comercializem, distribuam, armazenem ou transportem medicamentos, kits 
diagnós ticos, correlatos e congêneres; assumir responsabilidade técnica na respectiva área e junto 
ao respectivo Conselho de Classe a critério da FMS 
de Mangueirinha e de acordo com a necessidade do serviço.  

 
MÉDICO 

 
Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano. 
Suas funções consistem em: efetuar exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se 
encontra e emitindo diagnóstico com a respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de 
exames, visando à promoção da saúde e bem estar da população. Recebe e examina os pacientes de 
sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar o 
diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente 
para outra especialidade médica; Analisa e interpreta resultados de exames diversos, tais como de 
laboratório, raio-X e outras para informar ou confirmar diagnóstico; Prescreve medicamentos, 
indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos; Presta orientações aos 
pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde; Anota e registra em fichas 
específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões diagnósticas, 
evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica, adequada a cada 
caso; Atende determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso; 
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; Participa de 
programas de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para 



 
 

 

 

prevenir moléstias transmissíveis; Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação de 
empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros; Colabora na limpeza e organização do 
local de trabalho; Efetua outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo local de 
trabalho. 
 
 
 

DENTISTA/ODONTO 
 

Presta atendimento odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, diagnóstico e tratamento 
das afecções dos dentes e da boca e melhorar a estética bucal. Realiza exames de cavidade oral, 
utilizando aparelhos específicos para verificar a presença de cáries e outras afecções; Prioriza o 
atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor; Identifica as afecções quanto à 
extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados para estabelecer o tipo de 
tratamento; Efetua administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o 
tratamento; Efetua restaurações, extrações, limpeza profilática, selantes aplicação de flúor e demais 
procedimentos necessários; Participa da equipe multidisciplinar, efetuando treinamentos e 
desenvolvendo programas e projetos; Prescreve medicamentos quando necessário; Emite ate estado 
e laudo para admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e 
outros; Providencia o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços 
prestados; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.  
 

ENFERMEIRO 
 

Coordenar e supervisionar as ações de saúde desenvolvidas na área de enfermagem; Participar da 
equipe de saúde de planejamento e execução e supervisão das ações da saúde, efetuar pesquisas na 
área, assistir ao indivíduo, a família e a comunidade, realizar assistência integral aos indivíduos e 
famílias na unidade de saúde e, e quando indicado e /ou necessário, no município dos municípios ou 
em  outros espaços comunitários. Realizar consultas de enfermagem, observadas as disposições 
legais e prerrogativas da profissão, conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas 
pelo ministério da saúde, Gestores Estaduais ou Municipais.  
TAREFAS TÍPICAS: Coordenar, em regime de plantão, as ações de saúde desenvolvidas na área 
de enfermagem na pré e pós-consulta, atendimento de enfermagem, curativo, inscrições, visita 
domiciliar, aplicação de vacinas, testes e reuniões com a comunidade. Coordenar as ações de 
enfermagem no internamento, diagnóstico, tratamento pré e pós-consultas, cirurgia, socorros de 
emergências, consulta as médicas visitas a pacientes; Participar de equipes multiprofissionais no 
estabelecimento de ações de saúde a serem prestado ao indivíduo, família e comunidade, na 
elaboração de diagnóstico de saúde da área, analisando dados de morbidade, mortalidade e demais 
indicadores, verificando serviços e a situação de saúde, supervisão dos serviços, capacitação e 



 
 

 

 

treinamento de recursos humanos; Elaborar rotinas e normas técnicas de Enfermagem, em 
consonância com as demais áreas; Participar na previsão, provisão e controle de material, opinando 
na sua aquisição; Efetuar pesquisas relacionadas à área de Enfermagem, visando contribuir para o 
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde pública; Acompanhar, quando necessário, os 
pacientes encaminhados a outras unidades de saúde; Cumprir o plantão. 

 
PSICÓLOGO 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento 
humano, elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de 
características afetivas, intelectuais e motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a 
orientação, seleção e treinamentono campo profissional. 
TAREFAS TÍPICAS:Emite parecer técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, 
participa de equipe multiprofissional. Avaliam pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, 
analisando, diagnosticando e emitindo parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou 
encaminhando a outros serviços especializados; Elabora e aplica testes, utilizando seu 
conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de inteligência, 
faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras característIcas pessoais, possíveis 
desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomenda 
a terapia adequada; Presta atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso 
preventivo, através de sessões individuais e grupais; Participam das atividades relativas ao processo 
de recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e reciclagem de servidores e estagiários, 
quando solicitado pelo diretor administrativo, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos 
objetivos da instituição; Diagnostica a existência de possíveis problemas na área da 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmias, dislexias e outros distúrbios psíquicos, 
aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a 
forma de resolver as dificuldades momentaneamente;Participa de programa de saúde mental, 
através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e cooparticipação; Colabora nos 
serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua competência; 
Participa na elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessário s a 
realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos 
estabelecidos;Encarrega-se de se ocupar dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de 
prevenção de acidentes nas atividades da Prefeitura; Participa da equipe multiprofissional, em 
atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos, visando o 
incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de interesse da instituição; 
Colabora nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas; 
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; Executa outras atividades correlatas ao 
cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
ASSISTENTE SOCIAL 



 
 

 

 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar serviço de âmbito social, identificando e a 
nalisando as necessidades e aplicando métodos e processos básicos de serviço social, coordenar e 
executar as tarefas pertinentes à política de benefício dos servidores, bem como a coleta de dados 
para sua reformulação e ampliação.  
TAREFAS TÍPICAS: Organizar, difundir, implantar e acompanhar a política na área de bem-estar 
social estabelecendo diretrizes de ação em conjunto com as estruturas existentes no Município; 
Participar na elaboração de planos, programas e projetos ligados à área social; Propor, cancelar, 
reduzir ou ampliar subvenções através da análise e emissão de parecer técnico; Emitir laudos e/ou 
pareceres técnicos; Realizar estudos e pesquisas, interpretar e compreender os fatos, tendo em vista 
o conhecimento das características de cada comunidade, para que os programas e ações 
correspondam às reais necessidades da população; Organizar e/ou participar de encontros e 
treinamentos com os agentes, técnicos, entidades sociais e/ou grupos comunitários, para discutir o 
trabalho social e para aperfeiçoamento técnico; Cadastrar as entidades sociais existentes no 
Município; Contactar e conhecer suas atividades, buscando evitar duplicidade de atuação; Facilitar 
a utilização das mesmas quando do encaminhamento da clientela; Conhecer a dinâmica do trabalho 
desenvolvido; Conhecer as condições existentes para dos trabalhos; Priorizar as entidades a receber 
maior atenção em vista de seus objetivos e potencia l a serem desenvolvidos; Manter informadas as 
entidades e o usuário sobre os recursos existentes, reiná-las , buscando aperfeiçoar os métodos 
assistenciais adotados; Implantar e implementar programas que atendam a população com 
problemas especiais, principalmente junto aqueles que sofrem efeitos da marginalidade social 
(menores abandonados, migrantes, mulheres, desempregados, idosos, alcoólatras, mendigos, bóias -
frias, gestantes, deficientes mentais e físicos); Implantar e operacionalizar programas sociais da 
esfera Estadual e Federal a nível Municipal; Fazer com que a assistência seja instrumento de 
promoção da população atendida, observando que a unidade não assuma posturas paternalistas; 
Organizar fichários de usuários, número de atendimentos e tipo de benefícios prestados a clientela; 
Implantar programas que envolvam a família num processo de participação e discussão sobre as 
consequências da desagregação familiar, criando alternativas de responsabilidade por erros – 
trabalho que exige exatidão e atenção normais e a influência de erros será mínima; 
Responsabilidade por dados confidenciais - não proporciona acesso a dados confidenciais; 
Responsabilidade por contatos repetitivos que envolvem estratégia, senso de oportunidade e 
capacidade de transmitir ideias, para a divulgação de planos que necessitem de adesão de outros 
para obtenção de resultados positivos; Responsabilidade por máquinas e equipamentos – não é 
inerente ao cargo; Esforço físico – leve; Esforço ental e visual – moderados; Condições de trabalho 
– ideias de trabalho; responsabilidade por supervisão – o exercício de supervisão – o exercício de 
supervisão é inerente ao cargo orientando os servidores na execução dos trabalhos.  
 

ANALISTA DE CONTROLE 
 



 
 

 

 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Presta serviços administrativos e de controle nas á reas de finanças, 
tributação, licitação, Recursos Humanos, controle de frotas, convênios, projetos, saúde, educação, 
legislação, planejamento e execução orçamentária.  
TAREFAS TÍPICAS: Lançamento da execução orçamentária, como empenho, liquidação, 
pagamento, receita, lançamentos da extra e do realizável e controle bancário. Lançamento de 
tributos, arrecadação, inscrição em dívida ativa, controle de lançamentos por contribuintes, emissão 
de Alvarás, habite-se, certidão negativa. Procedimentos licitatórios completos, incluindo contratos e 
controles de execução dos mesmos. Admissão e demissão de servidores, elaboração da folha de 
paga mentos e todas as obrigações decorrentes do controle de recursos humanos. Controle de frotas 
e lançamentos de dovimentação por veículo, equipamento e ou máquinas. Alimentar o SICONV 
com projetos, acompanhamento e execução de convênios e prestação de  
contas. Atribuições relativas à parte administrativa e profissional da educação e saúde. Elaboração 
de Projetos. Elaboração e controle de leis e atos administrativos. Controle do desempenho e 
avaliação das leis Orçamentárias, quais sejam: PPA, LDO e LOA. Controle da Execução 
Orçamentária. No que couber, cada servidor alimentará o sistema SIM-AM do Tribunal de Contas 
do Paraná. 
 

PROCURADOR MUNICIPAL 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Chefiar, superintender e coordenar as atividades jurídicas e 
administrativas da Procuradoria e orientar a atuação, inclusive desempenhando as funções e 
atribuições previstas em lei. Representa judicialmente e extrajudicialmente o Município e seus 
Órgãos da Administração Direta e Indireta, promovendo sua defesa em qualquer juízo ou instância; 
ropor nulidade de atos administrativos, recebercitações, intimações e notificações, iniciais ou não, 
nas ações propostas contra a Prefeitura Municipal.  
TAREFAS TÍPICAS: Representa judicialmente e extrajudicialmente o Município e a 
Administração Direta e Indireta em qualquer instância; Exercer as funções de consultoria jurídica 
do Poder Executivo e da Administração Direta em Geral, Autarquias e Fundações; Promover a 
inscrição e cobrança da dívida ativa do Município; Elaborar representações sobre 
inconstitucionalidade de leis, por determinação do Prefeito Municipal, ou de ofício; Preparar 
informações e acompanhar processos de mandado de segurança impetrados contra ato do Prefeito, 
Secretários municipais e Diretores da Administração Direta, Fundacional e Autárquica; Propor ação 
civil pública nas hipóteses previstas e m lei em defesa dos princípios da administração pública, 
zelando pela moralidade e legalidade dos atos administrativos; Acompanhar processos de usucapião 
e retificação de registro imobiliário para os quais o Município seja citado e haja interesse deste; 
Emitir parecer sobre matérias e processos administrativos submetidos e seu exame; Organizar e 
acompanhar, devidamente autorizada, os processos de desapropriação por interesse social ou de 
utilidade pública; Funcionar nashipóteses de locação, arrendamento, enfiteuse e compra e venda de 
bens imóveis e semoventes do Município; Analisar e oferecer parecer quanto a minutas de contratos 



 
 

 

 

e convênios; Examinar projetos e autógrafos de lei, decretos, portarias, contratos, convênios, por 
solicitação do Prefeito ou de Secretário Municipal; Sugerir a adoção das medidas necessárias à 
adequação das leis e atos administrativos normativos às regras e princípios da Constituição Federal 
e Estadual, bem como da Lei Orgânica do Município, podendo, de modo fundamentado, sugerir a 
apresentação de veto integral ou parcial de projetos de leis encaminha dos para sanção, os quais 
devem ser submetidos ao seu exame prévio; Promover privativamente a execução ou cobrança 
judicial da dívida ativa do Município, de natureza tributária ou não, funcionando em todos os 
processos em que haja interesse fiscal do Município ; Representar a Fazenda Municipal em 
processos que versem sobre matéria financeira relacionada, com a arrecadação municipal; Emitir 
parecer em matéria fiscal; Examinar as ordens e sentenças judiciais cujo cumprimento dependa de 
iniciativa do Secretário Municipal de  
Finanças; Manifestar-se, obrigatoriamente, sobre concessão, nas execuções fiscais, de parcelamento 
de débitos tributários, nos termos da lei; Promover a ções regressivas contra ex-prefeitos, ex-
secretários municipais, ex-dirigentes de entidades da Administração Direta, Indireta e Autarquias e 
funcionários públicos municipais de qualquer categoria, declarados culpados de causar lesão e 
direitos que o Município, ou outro réu, tenha sido judicialmente condenado a indenizar ; Promover 
a regularização e defesa dos bens públicos municipais, dominais, de uso comum do povo e 
destinados a uso especial, em especial o Meio Ambiente; Representar com exclusividade a Fazenda 
Municipal junto ao Tribunal de Contas, salvo a contratação excepcional de profissional de notória 
especialidade para a defesa dos interesses do Município quando a natureza da defesa e a questão 
controvertida o exigir; Opinar sobre a elaboração, por parte da Comissão de Licitação, de minutas-
padrão de instrumentos convocatórios de licitações, contratos, convênios e outro s atos jurídicos de 
relevância patrimonial, a serem observadas por toda a Administração e publicadas 
oficialmente;Propor e firmar acordos em processo judicial ou administrativo, de conhecimento ou 
em fase de execução, desde que haja dotação orçamentária ou possibilidade de reserva desta, não 
podendo o valor do acordo exceder R$ 30.000,00 (trinta mil reais), devendo o ganho ao Município 
ser de pelo menos 20% (vinte por cento) quanto ao valor provável que seria pago no caso de uma 
condenação ou execução; Propor e firmar acordos em processo judicial ou administrativo, de 
conhecimento ou em fase de execução, desde que haja dotação orçamentária ou possibilidade de 
reserva desta, e neste caso se colha a anuência do Procurador Geral do Município e do Prefeito 
Municipal, quando o valor exceder ao previsto no inciso anterior, devendo o ganho ao Município 
ser de pelo menos 20% (vinte por cento) quanto ao valor provável que seria pago no caso de uma 
condenação ou execução; Prestar assistência judiciária gratuita aos necessitados mediante 
designação, pelo Chefe do Poder Executivo Municipal de um Procurador Municipal do quadro 
efetivo ou advogado ocupante de cargo ligado à Procuradoria Geral do Município ou da Secretaria 
Municipal de Assistência Social. 
 

 
TÉCNICO AGRÍCOLA 

 



 
 

 

 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar e orientar serviços na área de agropecuária, realizando 
experimentos com pasto, silagem, feno, adubação verde, preparo de solo e controle biológico de 
pragas; emitir relatórios informativos aos órgãos competentes.  
TAREFAS TÍPICAS:Prestar assistência técnica na multiplicação de se mentes e mudas, comuns e 
melhoradas, bem como em serviços de drenagem e irrigação; Prestar assistência técnica na 
comercialização e armazenamento de produtos agropecuários; Emitir laudos e documentos de 
classificação e exercer a fiscalização de produtos de origem vegetal, animal e agroindustrial; 
Execução e fiscalização dos procedimentos relativos ao preparo do solo até a colheita, 
armazenamento, comercialização e industrialização dos produtos agropecuários; Dar assistência 
técnica na aplicação de produtos especializados; Dar assistência técnica aos produtores rurais; 
Elaboração de orçamentos de materiais, insumos, equipamentos, instalações e mão-de-obra; Prestar 
assistência técnica e assessor ia no estudo e desenvolvimento de projetos e pesquisas tecnológicas 
ou nos trabalhos e vistorias, perícia, arbitramento e consultoria; Executar outras tarefas compatíveis 
com a função, determinadas pela chefia imediata.  
 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executar serviços auxiliares de apoio administrativo TAREFAS 
TÍPICAS: Efetuar o controle de arquivos, recebendo e classificando documentos, registrando e 
arquivando, a fim de manter os documentos em conservação e possibilitar o manuseio e consulta 
quando necessário; Digitar correspondências, demonstrativo s, relatórios e certificados, fichas, 
coletas de preço, mapas estatísticos, boletins, atendo-se aos conteúdos a serem copiados e as regras 
básicas de estética, a fim de possibilitar a boa apresentação do trabalho; Realizar conferência de 
lançamentos, listagens, relatórios, notas fiscais, extratos bancários, recibos, fitas e outros 
documentos, verificando a correção de dados, refazendo cálculos, apurando saldos, confrontando 
com documentos de origem; Pesquisar dados, consultando fichas, relatórios, mapas, prestação de 
contas, arquivos e outras fontes, a fim de subsidiar a elaboração de documentos, demonstrativos e 
relatórios de controle ; Preparar e/ou traçar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, consultando 
documentos, efetuando cálculos, registrando informações com base em dados levantados; Redigir 
correspondências de natureza simples, demonstrando assuntos rotineiros; Atender pessoal interno e 
externo, verificando assunto, prestando informações ou encaminhando aos setores responsáveis; 
Realizar controle de gastos de combustível, telefonemas, tiragem de fotocópias, saída de bem 
patrimoniais e veículos, contas a pagar e outros, conferindo e analisando dados, efetuando 
levantamentos e registro pertinentes; Protocolar despachos, documentos e volumes, efetuando 
registros quanto a quantidade, especificações, data, destino e outras informações;Auxiliar na 
elaboração de prestação de contas; Controlar material de expediente, material de limpeza, 
conservação e outros utilizados na área, registrando quantidade, qualidade, consumo dos mesmos, 



 
 

 

 

preparando requisições, conferindo e entregando quando solicitado; Operar máquinas duplicadoras, 
preparando e zelando pelo material e pelas máquinas; Executar outras tarefas compatíveis com a 
função e/ou determinadas pela chefia imediata. 
 
 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Fazer limpeza em dependências públicas e vias públicas, juntando o lixo 
e despejando-o em recipiente apropriado, dar aos móveis a manutenção adequada e ecessária. 
Realizar tarefas braçais como transporte de materiais, desobstrução de bueiro em locais de obras, 
carregarem e descarregar caminhões.  
TAREFAS TÍPICAS: Fazer limpeza das dependências das escolas e prédios públicos do Município, 
usando detergente, pano, vassoura, espanador, escovão, limpando salas, banheiros, corredores, 
pátio, paredes, vidros, armários e outros; Lavar cortinas, paredes, calçadas, carteiras e cadeiras; 
Preparar café, chá e distribuí-los nas garrafas térmicas dos vários locais; providenciar a relação de 
materiais e utensílios de limpeza para quem possam ser adquiridos; Guardar os utensílios e matérias 
de limpeza; Regar quando necessário as folhagens e plantas do local; Carpir, varrer, roçar e limpar 
locais como: margens de rodovias, ruas, praças, terrenos, jardins, cemitérios; Abrir valas usando 
cortadeiras, pá e picareta; Transportar materiais e ferramentas onde serão executadas obras; 
Realizar serviços de limpeza e desobstrução de bueiros; Manter  limpos e organizados os materiais 
e os equipamentos utilizados; Executar outras tarefas compatíveis com a função ou determinadas 
pela chefia imediata.  

OPERADOR DE MÁQUINAS 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Operar equipamentos pesados, com potência maior que 80 c.v 
dotados de controles  remotos hidráulico, providos ou não de  implementos, para realização de 
trabalhos e terraplanagem, aterros  nivelamento e revestimentos de estradas, desmatamento, 
abertura e desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento, remoção 
e compactação de terra.  
TAREFAS TÍPICAS: Operar a máquina, ligando-a, deixando-a aquecer e deslocando-a ao 
local de trabalhos; Inspecionar as condições da máquina (nível de água, do óleo, pneus, 
bateria, etc), engraxando e lubrificando a máquina e encaminhando-a para a manutenção 
quando detectar problemas; Relatar em caderneta de registros, os serviços executados pela 
máquina, para efeitos de controle; Executar outras tarefas compatíveis com a função e 
determinadas pela chefia imediata. 
 

 
 
 



 
 

 

 

MOTORISTA CNH “B” OU “D” 
 
 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Dirigir e conservar veículos leves e pesados como: automóveis, 
camionetas, caminhões, ônibus, ambulâncias, a qualquer ponto da área urbana e em viagens, 
transportando pessoas, equipamentos e materiais.  
TAREFAS TÍPICAS: Dirigir veículos leves e pesados, a qualquer ponto de área urbana e fora 
dela, transportando pessoas e/ou cargas dos locais estabelecidos; Trans portar terra, cascalho, lixos, 
resto de construção e folhas de árvores com caminhão basculante; Descarregar o caminhão 
basculante, acionando o basculante hidráulico que eleva a caçamba para que se efetue o descarrega 
mento dos materiais; Manter o veículo sob sua responsabilidade em perfeita conservação, 
verificando o nível de combustível, óleo, água, calibragem de pneus, cargas de extintores e outros, 
substituindo pneus e peças simples em casos de emergência, limpando-o interna e externamente, a 
fim de deixá-lo em perfeitas condições de uso. Informar as condições do veículo, para que seja 
efetuada a manutenção preventiva ou corretiva nos períodos pré-estabelecidos; Zelar pelo bom 
atendimento da viagem, verificando se a documentação do motorista e as do veículo estão 
completas e atualizadas, obedecendo as leis de transito e adotando as demais medidas cabíveis na 
prevenção ou solução de qualquer acidente, a fim de garantir a segurança das pessoas; Auxiliar o 
carregamento e o descarregamento de materiais, conferindo-os com os documentos de recebimento 
ou entrega orientando arrumação no veículo, a fim de evitar acidentes; Executar outras tarefas 
compatíveis com a função determinadas pela Chefia imediata.  

 
 

ELETRICISTA GERAL  
 
 

Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas esquemas, especificações e informações, 
para estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; II - colocar e fixar quadros 
de distribuição, caixas de fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para 
estruturar a parte geral da instalação elétrica III - executar o corte, a dobra e a instalação de 
eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando puxadores de aço, grampos e 
dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; IV - ligar os fios à fonte fornecedora 
de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectares e material isolante, para completar a 
tarefa de instalação; V - testar a instalação, fazendo-a funcionar, para comprovar a exatidão do 
trabalho executado; VI - substituir ou reparar fios ou unidades danificadas utilizando ferramentas 
manuais e materiais isolantes para devolver à instalação elétrica condições normais de 
funcionamento; VIII - executar trabalhos inerentes a toda rede elétrica; IX- zelar pela conservação e 
uarda das ferramentas, instrumentos máquinas e equipamentos utilizados; X- velar pela guarda, 
conservação, higiene e economia dos materiais a si 



 
 

 

 

confiados, recolhendo-os e armazenando-os adequadamente ao final de cada expediente; XI – 
primar pela qualidade dos serviços executados; XII- guardar sigilo das atividades inerentes as 
atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de 
interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço 
público; XIII – apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; XIV – executar 
outras funções afins e correlatas ao cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico.  

 
 

MECÂNICO 
 
 

I - Responsabilizar-se por consertos relacionados a mecânica automotiva; II – diagnosticar falhas de 
funcionamento do veículo, fazer desmonte, limpeza e a montagem do motor, sistema de 
transmissão, diferencial e outras partes; III - realizar manutenção de motores, sistemas e partes do 
veículo; IV - instalar sistemas de transmissão no veículo; V - substituir 
peças dos diversos sistemas; VI - reparar componentes e sistemas de veículos; VII – testar 
desempenho de componentes e sistemas de veículos; VIII - providenciar o recondicionamento do 
equipamento elétrico, o alinhamento da direção e regulagem de faróis do veículo; IX - regular o 
motor: ignição, carburação e o mecanismo das válvulas; X - zelar pela conservação, limpeza e 
manutenção de aparelhos, ferramentas e ambiente de trabalho; XI - fazer o controle e a manutenção 
preventiva dos veículos; XII – planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos 
técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos da administração 
municipal; XIII – guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao 
conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou 
particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; XIV – apresentação de 
relatórios semestrais das atividades para análise; XV - executar outras tarefas da mesma natureza ou 
nível de complexidade associadas ao seu cargo. 
 
 

BALSEIRO 
 
 

DESCRIÇÃO ANALÍTICA: Operar balsa, fazendo a travessia de modo a observar todas as 
normas de segurança atinentes ao cargo e a embarcação; verificar o equipamento / rebocado r / 
balsa, promovendo a sua manutenção antes do início dos trabalhos; verificar nível e pressão de óleo 
dos motores de propulsão e outros utilizados na embarcação; manter os portos em condições de 
atracagem segura, promovendo os reparos necessários ao bom funcionamento deste; comunicar 
quaisquer avarias ou anormalidades imediatamente depois de observa - las a chefia imediata; usar 
sempre os equipamentos de segurança (EPIs); instruir e auxiliar os usuários para que esses adotem 
todas as medidas de segurança para uma segura  



 
 

 

 

travessia e quanto aos procedimentos emergenciais; dirigir veículos oficiais para exercer atividades 
próprias do cargo ou que esteja devidamente encarregado, desde que habilitado e autorizado por 
chefia imediata ou autoridade superior. Executar outras tarefas correlatas ao cargo que lhe forem 
designadas por seu superior. 
 
 

ORIENTADOR DE CRECHE/PRO JOVEM, PETI E ESCOLA. 
 
 

Realizar serviços sócio-educativos em núcleos, creches, pro jovens, peti e escolas para um coletivo 
de 30 a 40 crianças/adolescentes de zero à dezesseis anos. As atividades desenvolvidas irão 
abranger: reforço escolar, recreação e lazer, atividades artísticas e culturais, atividades com as 
famílias (reunião bimensais, palestras, oficinas),assim como, articulação com a rede de garantia e 
defesa dos direitos das crianças e adolescentes, além do acompanhamento das ações empreendidas 
pelo município no enfrentamento do trabalho infantil. 
 
 

PROFESSOR DA REDE BÁSICA DE ENSINO 
 

 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Licenciatura plena em Pedagogia, com habilitação para o magistério na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, na forma regulamentada pelo Conselho 
Municipal de Educação TAREFAS TÍPICAS: Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, 
propiciando aprendizagens significativas para as crianças; Elaborar programas e planos de trabalho 
no que for de sua competência; Seguir a proposta Político - Pedagógica da Rede Municipal de 
Educação de Palmital e da Unidade Educativa, integrando-as na ação pedagógica, como, co-
partícipe na elaboração e execução do mesmo; Acompanhar o desenvolvimento das crianças; 
Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros, 
promovidos pela Secretaria Municipal de Educação; Realizar os planejamentos, registros e 
relatórios solicitados; Participar ativamente do processo de integração da escola – família –
comunidade; Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto 
individualmente como em grupo, com objetivo de elaborar a avaliação descritiva das crianças; 
Realizar outras atividades correlatas com a função.  
 
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA 
 
Executar as atividades de regência de classe, planejamento escolar, participar da elaboração da 
proposta pedagógica da unidade de ensino, estabelecer estratégia de recuperação dos alunos de 



 
 

 

 

menor rendimento e colaborar com a articulação de programas que visem a aproximação da 
comunidade com as atividades escolares. OBS: sem prejuízos das atribuições constantes no item 
professor da Rede básica de ensino.  
 
 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHAREL 
 
 
DESCRIÇÃO SÚMARIA: O curso forma profissionais com conhecimentos amplos para atuar no 
mercado de trabalho. Desta forma, o bacharel poderá planejar e organizar programas de exercícios 
físicos e treinamento, supervisionar programas de atividades físicas, formar e preparar para a prática 
de modalidades esportivas, planejar e gerenciar atividades de lazer e de empreendimentos 
relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas, etc. 
 


