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E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 

 
 
O Prefeito Municipal de Manoel Ribas
neste Edital, em conformidade com
PÚBLICA a realização de Concurso Público
reserva, do seu quadro de pessoal.
 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
 
1.1 O Concurso Público a que
Desenvolvimento da UNICENTRO
Guarapuava/PR, endereço 
candidato@fauconcursos.org. 
1.2 A seleção destina-se ao provimento
Prefeitura Municipal de Manoel Ribas
(dois) anos, a contar da data de homologação
da Prefeitura Municipal de Manoel Ribas
1.3 A seleção para os cargos de
habilidades, mediante aplicação
os cargos; prova prática, de
Máquinas e prova de títulos, de
Tabelas do item 8 deste Edital.
1.4 A convocação para as vagas
acordo com a necessidade e
de validade do concurso. 
1.5 Os requisitos e as atribuições para posse
1.6 Os conteúdos programáticos da prova
1.7 Não serão fornecidas, por
de realização das provas e demais
divulgação estabelecidas 
www.concursosfau.com.br. 
 
 
2. DOS CARGOS 
 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa 
com deficiência (PcD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e o período de realização
prova são os estabelecidos a seguir:
 
TABELA 2.1 

 

Código 
do 

Cargo 

Cargo 

101 Contador 
102 Farmacêutico Bioquímico 
103 Fonoaudiólogo 
104 Nutricionista 

 

 
TABELA 2.2 

 

Código 
do 

Cargo 

Cargo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 
                               ESTADO DO PARANÁ 

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2015
A B E R T U R A 

 

Manoel Ribas, no uso de suas atribuições legais, mediante
com a Constituição Federal e demais disposições atinentes

Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas
de pessoal. 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

que se refere o presente Edital será executado pela
da UNICENTRO com sede na Rua Tiradentes, nº 419, Trianon

 eletrônico www.concursosfau.com.br e 

ao provimento de vagas e cadastro de reserva, sob regime 
Manoel Ribas de acordo com a Tabela 2.1 deste Edital, e tem

de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual
Manoel Ribas. 

de que trata este Edital compreenderá exames para
mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório,

de caráter classificatório e eliminatório, para o 
de caráter classificatório, para o cargo de Professor

Edital. 
vagas informadas nas Tabelas 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 deste

e a conveniência da Prefeitura Municipal de Manoel Ribas

atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I 
programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.

por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas,
demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente
 neste Edital e demais publicações no endereço

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

Nível Superior (1) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Remuneração 
Inicial Bruta

30 1 R$ 3.430,76
20 CR R$ 1.472,74
20 CR R$ 1.472,74
20 CR R$ 1.472,74

Nível Médio (1) 

Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

Remuneração 
Inicial Bruta

01/2015 

mediante as condições estipuladas 
atinentes à matéria, TORNA 

provimento de vagas e cadastro de 

pela Fundação de Apoio ao 
Trianon, CEP 85012-320, 
 correio eletrônico  

 estatutário, no quadro da 
tem prazo de validade de 2 
por igual período, a critério 

para aferir conhecimentos e 
eliminatório, para todos 

 cargo de Operador de 
Professor, de acordo com as 

deste Edital será feita de 
Manoel Ribas, dentro do prazo 

exo I deste Edital. 
deste Edital. 

datas, locais e horários 
rigorosamente as formas de 
no endereço eletrônico  

2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa 
com deficiência (PcD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e o período de realização da 

Remuneração 
Inicial Bruta 

Taxa de 
Inscrição 

*Período de 
Realização 
da Prova 

R$ 3.430,76 R$ 100,00 Manhã 
R$ 1.472,74 R$ 100,00 Manhã 
R$ 1.472,74 R$ 100,00 Manhã 
R$ 1.472,74 R$ 100,00 Manhã 

Remuneração 
Inicial Bruta 

Taxa de 
Inscrição 

*Período de 
Realização 
da Prova 



201 Professor 20 CR R$ 958,89 R$ 80,00 Manhã 
202 Recepcionista 40 CR R$ 788,00 R$ 80,00 Manhã 
203 Técnico de Enfermagem 40 1 R$ 1.278,96 R$ 80,00 Manhã 

 

 
TABELA 2.3 

 
Ensino Fundamental Completo (1) 

Código 
do 

Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

Taxa de 
Inscrição 

*Período de 
Realização 
da Prova 

301 Agente de Saúde 40 CR R$ 1.014,00 R$ 60,00 Manhã 
302 Mãe Social 40 1 R$ 788,00 R$ 60,00 Manhã 

 

 
TABELA 2.4 

 
Alfabetizado (1) 

Código 
do 

Cargo 

Cargo Carga 
Horária 

Semanal 

Vagas Ampla 
Concorrência 

 

Remuneração 
Inicial Bruta 

Taxa de 
Inscrição 

*Período de 
Realização 
da Prova 

401 Carpinteiro 40 1 R$ 788,00 R$ 60,00 Manhã 
402 Gari 40 1 R$ 788,00 R$ 60,00 Manhã 
403 Lavador 40 1 R$ 788,00 R$ 60,00 Manhã 

404 Lubrificador 40 1 R$ 788,00 R$ 80,00 Manhã 
405 Operador de Máquinas 40 2 R$ 1.108,82 R$ 60,00 Manhã 

406 Servente de Pedreiro 40 1 R$ 788,00 R$ 60,00 Manhã 

(1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
(2) CR = Cadastro de Reserva. 

* o período de realização da prova objetiva poderá ser alterado em decorrência do interesse da 
administração 
 
 
 
3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 
PÚBLICO 
 
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no 
quadro da Prefeitura Municipal de Manoel Ribas:  
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição 
Federal;  
b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da 
posse;  
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;  
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o 
exercício do cargo, em inspeção médica oficial, 
determinada pela Prefeitura Municipal de Manoel 
Ribas;  
e) possuir a escolaridade exigida e demais 
requisitos para o exercício do cargo;  
f) declarar expressamente o exercício ou não de 
cargo, emprego ou função pública nos órgãos e 
entidades da Administração Pública Estadual, 
Federal ou Municipal, para fins de verificação do 
acúmulo de cargos;  
g) a quitação com as obrigações eleitorais e 
militares;  
h) não ter sido demitido do serviço público 
municipal, estadual ou federal; 
i) demais exigências contidas neste Edital e 
legislação municipal aplicável. 
 
 
4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde 
logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital.  
4.2 As inscrições para o Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Manoel Ribas serão 
realizadas somente via internet. Não serão aceitas 
inscrições efetuadas de forma diversa da 
estabelecida neste item.  
4.3 O período para a realização das inscrições será 
a partir das 12h00min do dia 03 de julho de 2015 
às 23h59min do dia 30 de julho de 2015, 
observado horário oficial de Brasília/DF, através 
do endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:  
a) preencher o Formulário de Solicitação de 
Inscrição declarando estar ciente das condições 
exigidas para admissão no cargo e submetendo-se 
às normas expressas neste Edital;  
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 
2.1 deste Edital.  
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.  
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente 
após o recebimento, pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, através do 
banco, da confirmação do pagamento de sua taxa 
de inscrição.  
4.6.1 no caso de duas ou mais inscrições de um 
mesmo candidato, será considerada a última 
inscrição realizada com data e horário mais 
recente, independente da data em que o 
pagamento tenha sido realizado. As demais 



inscrições serão canceladas automaticamente, 
não havendo ressarcimento do valor pago, ou 
transferência do valor pago para outro 
candidato.  
4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a 
exatidão dos dados cadastrais informados no ato da 
inscrição.  
4.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados 
constantes no Formulário de Solicitação de 
Inscrição, bem como a falsificação de declarações 
ou de dados e/ou outras irregularidades na 
documentação determinará o cancelamento da 
inscrição e anulação de todos os atos dela 
decorrentes, implicando em qualquer época na 
eliminação automática do candidato, sem prejuízo 
das cominações legais cabíveis. Caso a 
irregularidade seja constatada após a nomeação do 
candidato, o mesmo será exonerado do cargo pela 
Prefeitura Municipal de Manoel Ribas.  
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em toda a rede bancária, até a data de 
seu vencimento. Caso o candidato não efetue o 
pagamento do seu boleto até a data do 
vencimento, o mesmo deverá acessar o 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, 
imprimir a segunda via do boleto bancário e 
realizar o pagamento até o dia 31 de julho de 
2015. As inscrições realizadas com pagamento 
após esta data não serão acatadas.  
4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior 
à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O valor 
referente ao pagamento da taxa de inscrição não 
será devolvido, em hipótese nenhuma, a não ser 
por anulação plena deste concurso.  
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em 
cheque que venha a ser devolvido por qualquer 
motivo, nem as pagas em depósito ou transferência 
bancária, tampouco as de programação de 
pagamento que não sejam efetivadas.  
4.11 A Prefeitura Municipal de Manoel Ribas e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 
 
5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) 
 
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 
5% (cinco por cento) do número total de vagas 
providas durante a validade do presente concurso, 
desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência. As disposições 
referentes às Pessoas com Deficiência deste Edital 
são correspondentes às da Legislação Municipal.  
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência 
com o cargo no qual se inscreveu será declarada 
por junta médica especial, perdendo o candidato o 
direito à nomeação caso seja considerado inapto 
para o exercício do cargo.  

5.2 A pessoa com deficiência participará do 
Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, a avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas de acordo com 
o previsto no presente Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de 
acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos 
termos da Lei, as que se enquadram nas categorias 
de I a V a seguir; e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça: “O portador de visão monocular tem direito 
de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às 
vagas reservadas aos deficientes”:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial 
de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou 
total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004);  
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade 
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004);  
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:  
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer e  
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou 
mais deficiências.  
5.4 Para concorrer como Pessoa com 
Deficiência, o candidato deverá:  
5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de 
Inscrição conforme o subitem 4.4 deste Edital, 
declarar que pretende participar do Concurso como 
pessoa com deficiência e especificar no campo 
indicado o tipo de deficiência que possui;  



5.4.2 enviar o laudo médico com as informações 
descritas no subitem 5.4.2.1 deste Edital, conforme 
disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
5.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia 
autenticada, estar redigido em letra legível e dispor 
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual o candidato é portador com expressa 
referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença – CID. 
Somente serão considerados os laudos médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores 
à data da realização da inscrição.  
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, 
tanto original quanto cópia autenticada, e não serão 
fornecidas cópias do mesmo.  
5.5 O candidato com deficiência que não proceder 
conforme as orientações deste item será 
considerado como não-portador de deficiência, 
perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e 
passando à ampla concorrência. Nestes casos o 
candidato não poderá interpor recurso em favor de 
sua situação.  
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os 
termos da Organização Mundial da Saúde e da 
Legislação supracitada neste item, a opção de 
concorrer às vagas destinadas à pessoas com 
deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência.  
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos 
que se inscreverem como pessoa com deficiência 
estará disponível no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br a partir da data provável 
de 12 de agosto de 2015. O candidato que tiver a 
sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na 
forma do item 15 deste Edital.  
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com 
Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá 
seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e 
na lista dos candidatos aprovados específica para 
pessoas com deficiência.  
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a 
vaga reservada às pessoas com deficiência, 
esta será preenchida pelos demais candidatos, 
com estrita observância da ordem de 
classificação geral. 
 
 
6. DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E 
CANDIDATA LACTANTE 
 
6.1 Da Solicitação de Condição Especial para a 
Realização da Prova Objetiva  
6.1.1 o candidato que necessitar de condição 
especial durante a realização da prova objetiva, 
pessoa com deficiência ou não, poderá solicitar 
esta condição, conforme previsto no Decreto 
Federal nº 3.298/99.  
6.1.2 as condições específicas disponíveis para 
realização da prova são: prova em braile, prova 
ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, 
acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de 
até 1 (uma) hora para realização da prova (somente 
para os candidatos portadores de deficiência). O 
candidato com deficiência, que necessitar de tempo 
adicional para realização da prova, deverá requerê-
lo com justificativa acompanhada de parecer 

emitido por especialista da área de sua deficiência, 
no prazo estabelecido no subitem 6.3 deste Edital.  
6.1.3 para solicitar condição especial o 
candidato deverá:  
6.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no 
Formulário de Solicitação de Inscrição quais os 
recursos especiais necessários.  
6.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia 
autenticada, conforme disposições do subitem 6.3 
deste Edital. 
6.1.3.2.1 o laudo médico deverá ser original ou 
cópia autenticada, estar redigido em letra legível, 
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da 
deficiência da qual o candidato é portador, com 
expressa referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença – CID, 
justificando a condição especial solicitada.  
6.2 Da Candidata Lactante  
6.2.1 a candidata que tiver necessidade de 
amamentar durante a realização da prova deverá:  
6.2.1.1 solicitar esta condição indicando claramente 
no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção 
Amamentando (levar acompanhante);  
6.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente 
(cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia 
autenticada) que ateste esta necessidade, 
conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
6.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá 
ainda levar um acompanhante, sob pena de ser 
impedida de realizar a prova na ausência deste. O 
acompanhante ficará responsável pela guarda do 
lactente em sala reservada para amamentação. 
Contudo, durante a amamentação, é vedada a 
permanência de quaisquer pessoas que tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata 
no local.  
6.2.3 ao acompanhante não será permitido o uso de 
quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no 
item 14 deste Edital durante a realização do 
certame.  
6.2.4 nos horários previstos para amamentação, a 
candidata lactante poderá ausentar-se, 
temporariamente, da sala de prova acompanhada 
de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional 
para a candidata que necessitar amamentar, a título 
de compensação, durante o período de realização 
da prova.  
6.3 Os documentos referentes às disposições dos 
subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2 deste Edital 
deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR 
(Aviso de Recebimento) até o dia 30 de julho de 
2015 em envelope fechado endereçado à Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO com 
as informações abaixo: 
 
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO  
Caixa Postal 3023  
Guarapuava – PR  
CEP 85.010-980  

Concurso Público da Prefeitura Municipal de Manoel 
Ribas 

(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE) 
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX 

CARGO: XXXXXXXXXXXX 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX 

 



6.4 O envio desta solicitação não garante ao 
candidato a condição especial. A solicitação será 
deferida ou indeferida pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, após criteriosa 
análise, obedecendo a critérios de viabilidade e 
razoabilidade.  
6.5 O envio da documentação incompleta, fora do 
prazo definido no subitem 6.3 ou por outra via 
diferente da estabelecida neste Edital, causará o 
indeferimento da solicitação da condição especial.  
6.5.1 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não receberá qualquer documento 
entregue pessoalmente em sua sede.  
6.6 Não haverá devolução da cópia da certidão de 
nascimento, laudo médico original ou cópia 
autenticada, bem como quaisquer documentos 
enviados e não serão fornecidas cópias dos 
mesmos.  
6.7 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabiliza por qualquer 
tipo de extravio que impeça a chegada da referida 
documentação ao seu destino.  
6.8 O deferimento das solicitações de condição 
especial estará disponível aos candidatos no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br 
a partir da data provável de 12 de agosto de 
2015. O candidato que tiver a sua solicitação de 
condição especial indeferida poderá impetrar 

recurso conforme disposto no item 15 deste 
Edital. 
 
 
7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 
 
7.1 O edital de deferimento das inscrições será 
divulgado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br na data provável de 12 
de agosto de 2015.  
7.2 No edital de deferimento das inscrições, 
constará a listagem dos candidatos às vagas para 
ampla concorrência, às vagas para portadores de 
deficiência e dos candidatos solicitantes de 
condições especiais para a realização da prova.  
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá 
pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme 
o disposto no item 15 deste Edital.  
7.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, quando for o caso, submeterá os 
recursos à Comissão Especial do Concurso Público 
que decidirá sobre o pedido de reconsideração e 
divulgará o resultado através de edital 
disponibilizado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br. 
 

 
 
 
8. DAS FASES DO CONCURSO 
 
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases: 
 
TABELA 8.1 
 

NÍVEL MÉDIO 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Professor 1ª Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 04 4,00 16,00 
Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 
2ª Títulos De acordo com item 12 ------------ ------------ 20,00 Classificatório 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  ------------ ------------ 120,00 ------------ 

 
 
TABELA 8.2 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Contador 
- Farmacêutico Bioquímico 
- Fonoaudiólogo 
- Nutricionista 

Única Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 04 4,00 16,00 
Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 
 
 
TABELA 8.3 
 

NÍVEL MÉDIO 
CARGO FASE TIPO DE ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE VALOR POR VALOR CARÁTER 



PROVA QUESTÕES QUESTÃO 
(PONTOS) 

TOTAL 
(PONTOS) 

- Recepecionista 
- Técnico de Enfermagem 

Única Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 04 4,00 16,00 
Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 
 
 
TABELA 8.4 
 

ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Agente de Saúde 
- Mãe Social 

Única Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 04 4,00 16,00 
Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 
 
 
TABELA 8.5 
 

ALFABETIZADO 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Carpinteiro 
- Gari 
- Lavador 
- Lubrificador 
- Servente de Pedreiro 

Única Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 04 4,00 16,00 
Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 
 
 
TABELA 8.6 
 

ALFABETIZADO 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Operador de Máquinas 
 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 04 4,00 16,00 
Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 
2ª Prática De acordo com item 11 ------------ ------------ 20,00 Classificatório 

e Eliminatório 
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  ------------ ------------ 120,00 ------------ 

 
 
 
 
9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 
 
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de 
Manoel Ribas, Estado do Paraná, podendo ser 
aplicada também em cidades vizinhas, caso o 
número de inscritos exceda a capacidade de 
alocação do município.  
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável 
de 06 de setembro de 2015, em horário e local a 
ser informado através de edital disponibilizado no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e no 
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.  

9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO 
CANDIDATO com o local de prova deverá ser 
emitido no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br a partir de 02 de 
setembro de 2015.  
9.4 O local de realização da prova objetiva, 
constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, 
divulgado conforme subitens anteriores, não será 
alterado em hipótese alguma a pedido do 
candidato.  
9.5 O candidato deverá comparecer com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
minutos do horário fixado para o fechamento do 
portão de acesso ao local de realização da prova, 



munido de caneta esferográfica transparente de 
tinta azul ou preta, seu documento oficial de 
identificação com foto e o Cartão de Informação 
do Candidato, impresso através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
9.5.1 São considerados documentos de identidade 
as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, cédulas de identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, 
por lei federal, valem como documento de 
identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como a Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 
art. 159, de 23/9/97.  
9.5.2 no caso de perda ou roubo do documento de 
identificação, o candidato deverá apresentar 
certidão que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) 
dias da data da realização da prova objetiva e, 
ainda, ser submetido à identificação especial, 
consistindo na coleta de impressão digital.  
9.6 Não haverá segunda chamada para a prova 
objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Concurso Público.  
9.7 Após identificado e ensalado, o candidato 
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, acompanhado de 
um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração 
psicológica e/ou fisiológica temporários e 
necessidade extrema, que o candidato necessite 
ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, poderá fazê-lo 
desde que acompanhado de um Fiscal.  
9.8 Após a abertura do pacote de provas, o 
candidato não poderá consultar ou manusear 
qualquer material de estudo ou leitura. 
9.8.1 O horário de início da prova será o mesmo, 
ainda que realizada em diferentes locais.  
9.9 Em hipótese alguma será permitido ao 
candidato:  
9.9.1 prestar a prova sem que esteja portando 
um documento oficial de identificação original 
que contenha, no mínimo, foto, filiação e 
assinatura;  
9.9.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja 
previamente confirmada;  
9.9.3 ingressar no local de prova após o 
fechamento do portão de acesso;  
9.9.4 realizar a prova fora do horário ou espaço 
físico pré-determinados;  
9.9.5 comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização da prova;  
9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de 
quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados 
no item 14 deste Edital.  
9.10 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO recomenda que o candidato não leve 
nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados 
no item 14 deste Edital. Caso seja necessário o 
candidato portar algum desses objetos, estes 
deverão ser obrigatoriamente acondicionados em 
envelopes de guarda de pertences fornecidos pela 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO e conforme o previsto neste Edital. 
Aconselha-se que os candidatos retirem as 

baterias dos celulares, garantindo assim que 
nenhum som será emitido, inclusive do 
despertador caso esteja ativado. 
9.11 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não ficará responsável pela guarda 
de quaisquer dos objetos pertencentes aos 
candidatos, tampouco se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, 
nem por danos neles causados.  
9.12 Não será permitida entrada de candidatos no 
local de prova portando armas. O candidato que 
estiver armado será encaminhado à Coordenação.  
9.13 Não será permitido o ingresso ou a 
permanência de pessoa estranha ao certame, em 
qualquer local de prova, durante a realização da 
prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.2.2 
deste Edital. 
9.14 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos bem como 
utilizar detectores de metais. 
9.15 Ao terminar a prova objetiva, o candidato 
entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e 
assinada.  
9.16 Em hipótese alguma haverá substituição da 
Folha de Respostas por erro do candidato.  
9.17 O candidato poderá entregar sua Folha de 
Respostas e deixar definitivamente o local de 
realização da prova objetiva somente após 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do 
seu início, porém não poderá levar consigo o 
Caderno de Questões.  
9.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a 
sala após entregarem suas Folhas de Respostas e 
assinarem o termo de fechamento do envelope no 
qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas 
da sala.  
9.19 O candidato poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, desde que permaneça na 
sala até o final do período estabelecido no 
subitem 9.23 deste Edital, devendo, 
obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e 
assinada.  
9.20 A prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, será distribuída e avaliada conforme 
as Tabelas do item 8 deste Edital.  
9.21 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) 
alternativas, sendo que cada questão terá apenas 
01 (uma) alternativa correta, sendo atribuída 
pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma 
opção assinalada, questões sem opção assinalada, 
com rasuras ou preenchidas a lápis.  
9.22 O candidato deverá obter no mínimo 
50,00%(cinquenta por cento) do total de pontos 
da prova objetiva para não ser eliminado do 
concurso público.  
9.23 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) 
horas, incluído o tempo de marcação na Folha de 
Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, 
prorrogação do tempo previsto para a realização da 
prova em razão do afastamento de candidato da 
sala de prova. 
 
 



10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
PRELIMINAR 
 
10.1 O gabarito preliminar e o caderno de 
questões da prova objetiva serão divulgados às 
15h00min do dia da aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
10.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de 
questões divulgados caberá a interposição de 
recurso, devidamente fundamentado, nos termos do 
item 15 deste Edital. 
 
 
 
11. DA PROVA PRÁTICA 
 
11.1 Para o cargo de OPERADOR DE MÁQUINAS, 
o candidato inscrito deverá obter a pontuação 
estabelecida no subitem 9.22 e estar classificado 
até o limite disposto na Tabela 11.1 para ser 
convocado para a prova prática, além de não ser 
eliminado por outros critérios estabelecidos neste 
Edital. 
 
TABELA 11.1 
CARGO CLASSIFICAÇÃO PARA 

AVALIAÇÃO DA PROVA 
PRÁTICA 

Operador de Máquinas 40ª (Quadragésima posição) 
 
11.1.1 todos os candidatos empatados com o 
último colocado, dentro do limite disposto na 
Tabela 11.1, serão convocados para a prova 
prática.  
11.2 A prova prática é de caráter eliminatório e 
classificatório.  
11.3 A prova prática será realizada e avaliada de 
acordo com os descritos na Tabela 11.2 deste 
Edital.  
11.4 O local, a data e o horário da prova serão 
divulgados no Edital de convocação para realização 
da prova prática.  
11.5 A prova prática realizar-se-á, independente 
das diversidades físicas ou climáticas, na data 
estabelecida para a realização da mesma.  
11.6 Os casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporários que impossibilitem a 
realização da prova prática não serão levados em 
consideração, não sendo concedido qualquer 
tratamento privilegiado.  
11.7 Os candidatos deverão comparecer ao local 
de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de 
antecedência munidos de documento oficial de 
identificação com foto (original).  
11.7.1 os candidatos inscritos para o cargo de 
Operador de Máquinas deverão apresentar 
também a Carteira Nacional de Habilitação – 
CNH (original) conforme requisito mínimo para o 
cargo, bem como 01 (uma) cópia simples da 
mesma, no dia de realização da prova prática. O 
candidato que não apresentar a CNH, conforme 
o requisito mínimo para o cargo previsto no 
Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova 
prática e estará automaticamente eliminado do 
certame.  
11.8 O candidato deverá obter nota igual ou 
superior a 10,00 (dez) pontos na prova prática, 

numa escala de 0,00 (zero) a 20,00 (vinte) 
pontos, para não ser eliminado do certame.  
 
11.9 Para o cargo de Operador de Máquinas, o 
candidato deverá optar por umas das três tarefas 
descritas na Tabela 11.2. 
 
TABELA 11.2 
 
 

PROVA PRÁTICA Cargo: Operador de Máquinas 
(Motoniveladora, Pá Carregadeira e Retroescavadeira) 
- Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação 

com no mínimo Categoria “C” 
Descrição Avaliação 
MOTONIVELADORA 
Tarefa: Executar serviços de 
escarificação, terraplanagem, abaulação 
e rampeamento de solo.  
Tempo de prova: 20 minutos 

20,00  
pontos 

PÁ CARREGADEIRA  
Movimentar a máquina para frente e para 
trás, esquerda e direita; levantar e abaixar 
a concha; executar serviços de 
terraplagem e carregamento de materiais 
de um ponto para outro ou em caçamba 
de caminhão.  
Tempo de prova: 20 minutos 

20,00 
pontos 

RETROESCAVADEIRA  
Tarefa: Executar a abertura de vala, 
utilizando a concha traseira; realizar o 
transporte de materiais (terra, areia, 
pedra, etc.) de um lugar para outro, 
utilizando a concha dianteira.  
Tempo de prova: 20 minutos 

20,00 
pontos 

 
 
11.10 Quanto ao resultado da prova prática, será 
aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, 
contados da data da divulgação do referido 
resultado, e na forma descrita no item 15. 
 
 
 
12. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 
 
12.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, 
será realizada para o cargo de Professor, e 
somente poderá participar desta fase do certame o 
candidato que obter a pontuação estabelecida no 
subitem 9.22, além de não ser eliminado por 
quaisquer outros critérios estabelecidos neste 
Edital. A prova de títulos terá o valor máximo de 
20,00 pontos, ainda que a soma dos valores dos 
títulos apresentados seja superior a este valor, 
conforme disposto na Tabela 12.1 deste Edital.  
12.2 A documentação comprobatória dos títulos 
será recebida no mesmo dia da realização da 
prova objetiva. Após esse período de entrega da 
documentação não será permitida a 
complementação de qualquer documento, nem 
mesmo através de pedido de revisão e/ou 
recurso.  
12.3 Os candidatos habilitados e interessados em 
participar da prova de títulos deverão: a) preencher 
o Formulário de Cadastro de Títulos das 08h00min 
do dia 03 de setembro de 2015 até às 23h59min 
do dia 05 de setembro de 2015 disponível no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br; b) 
após completado o preenchimento, imprimir duas 



vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter 
uma para si e anexar a outra em envelope lacrado 
com os documentos comprobatórios dos títulos, a 
ser entregue no dia da realização da prova objetiva.  
12.3.1 é de exclusiva responsabilidade do 
candidato o cadastramento dos títulos no site, a 
entrega dos documentos e a comprovação dos 
títulos.  
12.3.2 os documentos comprobatórios solicitados 
deverão ser entregues dentro de envelope lacrado. 
Não será aceito envelope aberto ou que não esteja 
devidamente lacrado e identificado com os dados 
do candidato.  
12.3.3 a exatidão dos documentos entregues 
será de total responsabilidade do candidato, 
motivo pelo qual não haverá qualquer 
conferência dos envelopes no momento da 
entrega. 
 
 
TABELA 12.1 
 

TODOS OS CARGOS DA TABELA 8.1 
ITEM TÍTULOS PONTOS PONTUAÇÃ

O MÁXIMA 
01 Diploma de curso de 

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

10,00 
por título 

10,00 

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

5,00 
por título 

5,00 

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

2,50 
por título 

5,00 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS 20,00 
 
12.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos 
deverão ser apresentados em fotocópias 
autenticadas por cartório competente.  
12.5 Não serão avaliados os documentos:  
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do 
estabelecido no edital de convocação para a prova 
de títulos;  
b) que não forem cadastrados no Formulário de 
Cadastro de Títulos;  
c) cuja fotocópia esteja ilegível;  
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, 
bem como documentos gerados por via eletrônica 
que não estejam acompanhados com o respectivo 
mecanismo de autenticação;  
e) sem data de expedição; 
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior 
que não estejam revalidados por instituição de 
ensino superior no Brasil e sem tradução 
juramentada. 
12.6 Somente serão aceitos documentos 
apresentados em papel com timbre do órgão 
emissor e respectivos registros, e se deles 
constarem todos os dados necessários à 

identificação das instituições e dos órgãos 
expedidores e à perfeita avaliação do documento.  
12.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes 
dos estabelecidos na Tabela 12.1.  
12.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o 
pedido de inclusão de novos documentos.  
12.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o cadastramento dos títulos no site, entrega dos 
documentos e a comprovação dos títulos.  
12.10 Os documentos apresentados não serão 
devolvidos em hipótese alguma.  
12.11 Comprovada, em qualquer tempo, 
irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 
documentos apresentados, o candidato terá 
anulada a respectiva pontuação atribuída, sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis.  
12.12 A relação com a nota obtida na prova de 
títulos será publicada em edital, através do 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br  
12.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, 
será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação do 
referido resultado, e na forma descrita no item 
15.  
12.14 DA TITULAÇÃO ACADÊMICA  
12.14.1 serão pontuados apenas os títulos que 
não se destinam à comprovação do requisito 
para o cargo. Caso o candidato possua mais de 
um título de especialização que seja 
considerado como requisito do cargo, um título 
de especialização será considerado como 
requisito do cargo e os outros títulos serão 
pontuados até o limite máximo de pontos 
estabelecidos na Tabela 12.1. O candidato 
deverá enviar, além do título que pretende 
pontuar, o título de especialização referente ao 
requisito do cargo, quando for o caso;  
12.14.2 para comprovação da conclusão do curso 
de pós-graduação em nível de Especialização, 
Mestrado e Doutorado, será aceito diploma ou 
certificado atestando que o curso atende às 
normas da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do 
Conselho Nacional de Educação (CNE) ou está de 
acordo com as normas do extinto Conselho Federal 
de Educação (CFE). Também será aceita 
declaração de conclusão de pós-graduação em 
nível de especialização acompanhada do 
respectivo histórico escolar no qual conste a 
carga horária do curso, as disciplinas cursadas com 
as respectivas menções e a comprovação da 
apresentação e aprovação da monografia, 
atestando que o curso atende às normas da Lei nº 
9.394/1996, do CNE ou está de acordo com as 
normas do extinto CFE e declaração da instituição 
de que o curso cumpriu todas as disposições 
estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e 
indicação do ato legal de credenciamento da 
instituição Caso o histórico escolar ateste a 
existência de alguma pendência ou falta de 
requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.  
12.14.3 para os cursos de doutorado ou de 
mestrado concluídos no exterior, será aceito 
apenas o diploma, desde que revalidado por 
instituição de ensino superior no Brasil e traduzido 
para a língua portuguesa por tradutor juramentado. 



13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
 
13.1 Os candidatos serão classificados em ordem 
decrescente do total de pontos.  
13.2 Para os cargos das Tabelas 8.2, 8.3, 8.4 e 
8.5, a Nota Final dos candidatos habilitados será 
igual a nota obtida na prova objetiva.  
13.3 Para o cargo da Tabela 8.6, a Nota Final dos 
candidatos habilitados será a soma das notas 
obtidas na prova objetiva e na prova prática, caso 
não sejam eliminados na prova prática.  
13.4 Para o cargo da Tabela 8.1, a Nota Final dos 
candidatos habilitados será a soma das notas 
obtidas na prova objetiva e na prova de títulos.  
13.5 Na hipótese de igualdade da nota final, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do 
Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);  
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos 
Específicos, quando houver;  
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;  
d) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;  
e) tiver maior idade, exceto os enquadrados na 
alínea “a” deste subitem.  
13.6 O resultado final do Concurso Público será 
publicado por meio de duas listagens, a saber:  
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os 
candidatos habilitados, inclusive os inscritos como 
Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;  
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a 
classificação exclusiva dos candidatos habilitados 
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem 
de classificação. 
 
 
 
14. DA ELIMINAÇÃO 
 
14.1 Será eliminado do Concurso Público o 
candidato que:  
14.1.1 não estiver presente na sala ou local de 
realização das provas no horário determinado para 
o seu início. 
14.1.2 for surpreendido, durante a realização das 
provas, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou 
praticando qualquer modalidade de fraude para 
obter aprovação própria ou de terceiros. 
14.1.3 for surpreendido, durante a realização da 
prova, utilizando e/ou portando indevidamente 
ou diferentemente das orientações deste Edital:  
a) equipamentos eletrônicos como máquinas 
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 
tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar;  
b) livros, anotações, réguas de cálculo, 
dicionários, códigos e/ou legislação, impressos 
que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta;  
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc.  
14.1.4 caso qualquer objeto, tais como aparelho 
celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de 

qualquer espécie venha a emitir ruídos, mesmo 
que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences e/ou conforme as 
orientações deste Edital, durante a realização da 
prova.  
14.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio 
para a execução da prova. 
14.1.6 faltar com o devido respeito para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes ou com os 
demais candidatos. 
14.1.7 fizer anotação de informações relativas às 
suas respostas em qualquer outro meio, que não os 
permitidos. 
14.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal. 
14.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando a Folha de Respostas. 
14.1.10 descumprir as instruções contidas no 
caderno de questões e na Folha de Respostas. 
14.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
14.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, 
quando for o caso, coleta da impressão digital 
durante a realização das provas. 
14.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de 
arma e se negar a entregar a arma à Coordenação. 
14.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de 
metal. 
14.1.15 recusar-se a entregar o material das provas 
ao término do tempo destinado para a sua 
realização. 
14.1.16 não atingir a pontuação mínima 
estabelecida neste Edital para ser considerado 
habilitado em quaisquer das fases do certame.  
14.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por 
qualquer meio, ter o candidato se utilizado de 
processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 
 
 
 
15. DOS RECURSOS 
 
15.1 Caberá interposição de recursos, devidamente 
fundamentados, à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO no prazo de 02 
(dois) dias úteis da publicação das decisões 
objetos dos recursos, assim entendidos:  
15.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas 
condições: pagamento não confirmado, condição 
especial e inscrição como portador de deficiência;  
15.1.2 contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar;  
15.1.3 contra o resultado da prova objetiva;  
15.1.4 contra o resultado da prova prática;  
15.1.5 contra o resultado da prova de títulos;  
15.1.6 contra a nota final e classificação dos 
candidatos.  
15.2 É de exclusiva responsabilidade do 
candidato o acompanhamento da publicação 
das decisões objetos dos recursos no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena 
de perda do prazo recursal.  



15.3 Os recursos deverão ser protocolados em 
requerimento próprio disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
15.4 Os recursos deverão ser individuais e 
devidamente fundamentados. Especificamente para 
o caso do subitem 15.1.2 este deverá estar 
acompanhado de citação da bibliografia.  
15.5 Os recursos interpostos que não se refiram 
especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital 
não serão apreciados.  
15.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, 
para cada evento referido no subitem 15.1 deste 
Edital.  
15.7 Admitir-se-á um único recurso por questão 
para cada candidato, relativamente ao gabarito 
preliminar divulgado, não sendo aceitos recursos 
coletivos.  
15.8 Na hipótese de alteração do gabarito 
preliminar por força de provimento de algum 
recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de 
acordo com o novo gabarito.  
15.9 Se da análise do recurso resultar anulação de 
questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 
objetiva, o resultado da mesma será recalculado de 
acordo com o novo gabarito.  
15.10 No caso de anulação de questão(ões) da 
prova objetiva, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que 
não tenham interposto recurso.  
15.11 Caso haja procedência de recurso interposto 
dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo 
candidato para uma classificação superior ou 
inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para a aprovação.  
15.12 Recurso interposto em desacordo com este 
Edital não será considerado.  
15.13 O prazo para interposição de recurso é 
preclusivo e comum a todos os candidatos.  
15.14 Os recursos serão recebidos sem efeito 
suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos 
irreparáveis ao candidato.  
15.15 Não serão aceitos recursos via fax, via 
correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.  
15.16 Os recursos serão analisados e somente 
serão divulgadas as respostas dos recursos 
DEFERIDOS no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.  
15.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO, empresa 
responsável pela organização do certame, constitui 
última instância administrativa para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 
16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 
 
16.1 O resultado final do Concurso Público, 
após decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pela Prefeitura Municipal de 
Manoel Ribas e publicado em Diário Oficial e no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br 

em duas listas, em ordem classificatória, com 
pontuação: uma lista contendo a classificação 
de todos os candidatos, inclusive a dos 
candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência, e outra somente com a classificação 
dos candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência. 
 
 
 
17. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE 
 
17.1 O candidato será convocado através de edital 
específico publicado no órgão oficial do Município e 
no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Manoel Ribas .  
17.2 O candidato que deixar de comparecer no 
prazo fixado no Edital de Convocação, será 
considerado como desistente e substituído, na 
sequência, pelo imediatamente classificado.  
17.3 Será de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento dos editais de convocação que 
serão publicados na forma estabelecida no subitem 
17.1.  
17.4 O candidato convocado será submetido ao 
exame médico admissional e avaliação psicológica 
e caso seja considerado inapto para exercer o 
cargo, não será admitido, perdendo 
automaticamente a vaga.  
17.5 Para investidura do cargo o candidato, além 
dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos:  
17.5.1 cópia da Carteira de Identidade;  
17.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
17.5.3 cópia do Título de Eleitor com comprovante 
de votação na última eleição;  
17.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de 
reservista ou dispensa (se do sexo masculino);  
17.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente;  
17.5.6 cópia da certidão de nascimento ou 
casamento;  
17.5.7 cópia da certidão de nascimento dos filhos 
de até 14 (quatorze) anos;  
17.5.8 carteira de vacinação dos filhos até 06 (seis) 
anos;  
17.5.9 certidão negativa de antecedentes criminais;  
17.5.10 comprovante de matrícula escolar dos filhos 
até 14 (quatorze) anos de idade;  
17.5.11 comprovante de endereço;  
17.5.12 cópias dos documentos comprobatórios 
da escolaridade e pré-requisitos mínimos 
constantes do Anexo I deste Edital; 
17.5.13 demais documentos que a Prefeitura 
Municipal de Manoel Ribas achar necessários, 
posteriormente informados.  
17.6 O candidato, após a convocação, deverá 
comparecer à Prefeitura Municipal de Manoel 
Ribas, no prazo máximo de 05 dias úteis, contados 
da data da publicação, munido de documento de 
identidade original juntamente com os documentos 
citados no item 3 e os listados no subitem 17.5. 
 
 
 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 



18.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência do evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente 
divulgado pela Prefeitura Municipal de Manoel 
Ribas no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
18.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade 
constatada nas informações e documentos do 
candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o 
resultado deste Concurso Público e embora tenha 
sido aprovado, levará a sua eliminação, sem direito 
a recurso, sendo considerados nulos todos os atos 
decorrentes da sua inscrição.  
18.3 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos e apostilas referentes a este 
Concurso Público.  
18.4 O candidato que necessitar atualizar dados 
pessoais e/ou endereço residencial, poderá 
requerer através de solicitação assinada pelo 
próprio candidato, via FAX (42) 3623-5892, 
anexando documentos que comprovem tal 
alteração, com expressa referência ao Concurso, 
Cargo e número de Inscrição, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após 
esta data, junto a Prefeitura Municipal de Manoel 
Ribas, situada à Rua 7 de Setembro, Centro, CEP: 
85.260-000, Manoel Ribas/PR ou enviar a 
documentação via SEDEX com AR, para o mesmo 
endereço, aos cuidados da Comissão Organizadora 
do Concurso Público - Edital nº 01/2015.  

18.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, 
informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização das provas e demais eventos. O 
candidato deverá observar rigorosamente as formas 
de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
18.6 Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Especial do Concurso Público ouvido a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO.  
18.7 Será admitida impugnação do presente Edital 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da 
data de sua publicação.  
18.8 A impugnação deverá ser protocolada 
pessoalmente ou enviada, dentro do prazo 
estipulado, via Sedex para o endereço da Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, na Rua 
Tiradentes, nº 419, Trianon, CEP 85012-320, 
Guarapuava/PR, ou enviada para o e-mail de 
atendimento ao candidato: 
candidato@fauconcursos.org.  
18.9 Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 
 
 

Manoel Ribas/PR, 23 de junho de 2015. 
 

ELIZABETH STIPP CAMILO 
PREFEITA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 
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A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 
D O S   R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O 

 

Requisitos: Superior Completo em Ciências Contábeis
Atribuições: Descrição sumária das tarefas
Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública.
Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função
1. Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade.
2. Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as nece
exigências legais. 
3. Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas
4. Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil.
5. Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de
6. Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário.
7. Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário.
8. Elaborar e assinar relatórios, balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros.
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
10. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e 
de ministração; 
11. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando
programas de informática. 
12. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.

 
CARGO 10

Requisitos: Superior Completo em Farmácia com Habilitação em Bioquímica nos termos da Resolução CNE/CES 
02/2002 do Ministério da Educação e Registro no Órgão da Classe
Atribuições: Atribuições típicas - Farmacêutico:
.- Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando formulas 
.- Proceder a análise de matéria-prima e produtos elaborados para controle de sua qualidade;
.- Atender portadores de receitas médicas, orientando
.- Controlar receituário e consumo de drogas atend
.- Manter atualizado o estoque de medicamentos;
.- Inspecionar estabelecimentos indústrias e comerciais de drogas e produtos farmacêu
fiscalização de exercício profissional; 
.- Responder pela farmácia pública muni
.- Preparar e examinar lâminas de material obtido por meio de biópsia autópsia e curetagens para identificação de 
germes; 
.- Desempenhar tarefas afins. 
Atribuições típicas - Bioquímico 
.- Realizar dosagens bioquímicas, reações sorológicas e exames h
.- Fazer cultura de germes, antibiogramas e preparação de vacinas;
.- Proceder e análises físicas e químicas para determinação qualitativas e quantitativas de materiais de 
procedência mineral e vegetal; 
.- Auxiliar em estudos para identificação de agentes micológicos e bacteriológicos que contaminam a madeira;
.- Realizar ensaios ou amostras de madeiras, de fibras e tecidos de algodão, de preparação petrográficas de 
dosagem do carbono e do poder calorífico de combustível;
.- Preparar reagentes, corantes, antígenos e outras soluções necessárias a realização de vários tipos de analises, 
reações e exames. 
.- Preparar, modelar, fundir e polir peças ou aparelhos protéticos;
.- Registrar os resultados dos exames realizados, em livros própri
.- Inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios e hospitais e proceder à fiscalização do 
exercício profissional; 
.- Realizar pesquisas sobre a composição funções processos químicos dos 
incrementar os conhecimentos científicos e a determinar as aplicações praticas na indústria, medicina e outros 
campos; 
.- Realizar experiências, testes e analises em organismos vivos observando os mecanismos químicos e suas 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 
                               ESTADO DO PARANÁ 

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 
R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O 

 

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
CARGO 101: CONTADOR 

Ciências Contábeis e Registro no Órgão da Classe 
Descrição sumária das tarefas 

contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública. 
Descrição detalhada das tarefas que compõem a Função 
1. Organizar e controlar os trabalhos inerentes a contabilidade. 
2. Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as 

3. Proceder e ou orientar a classificação e avaliação das receitas e despesas 
4. Acompanhar a formalização de contratos no aspecto contábil. 
5. Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de sistemas financeiros e contábeis.
6. Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário.
7. Desenvolver e gerenciar controles auxiliares, quando necessário. 

balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros.
9. Participar de programa de treinamento, quando convocado. 
10. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e 

as pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

12. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

CARGO 102: FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Farmácia com Habilitação em Bioquímica nos termos da Resolução CNE/CES 
e Registro no Órgão da Classe 
Farmacêutico: 

Realizar trabalhos de manipulação de medicamentos, aviando formulas oficinais e magistrais;
prima e produtos elaborados para controle de sua qualidade;

Atender portadores de receitas médicas, orientando-os quanto ao uso de medica-mentos;
Controlar receituário e consumo de drogas atendendo a exigência legal; 
Manter atualizado o estoque de medicamentos; 
Inspecionar estabelecimentos indústrias e comerciais de drogas e produtos farmacêu

 
Responder pela farmácia pública municipal; 
Preparar e examinar lâminas de material obtido por meio de biópsia autópsia e curetagens para identificação de 

Realizar dosagens bioquímicas, reações sorológicas e exames hematológicos de rotina; 
Fazer cultura de germes, antibiogramas e preparação de vacinas; 
Proceder e análises físicas e químicas para determinação qualitativas e quantitativas de materiais de 

dentificação de agentes micológicos e bacteriológicos que contaminam a madeira;
Realizar ensaios ou amostras de madeiras, de fibras e tecidos de algodão, de preparação petrográficas de 

dosagem do carbono e do poder calorífico de combustível; 
reagentes, corantes, antígenos e outras soluções necessárias a realização de vários tipos de analises, 

Preparar, modelar, fundir e polir peças ou aparelhos protéticos; 
Registrar os resultados dos exames realizados, em livros próprios e elaborar relatórios de suas atividades;
Inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios e hospitais e proceder à fiscalização do 

Realizar pesquisas sobre a composição funções processos químicos dos organismos vivos visando a 
incrementar os conhecimentos científicos e a determinar as aplicações praticas na indústria, medicina e outros 

Realizar experiências, testes e analises em organismos vivos observando os mecanismos químicos e suas 

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2015 
R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O  

ssidades administrativas e as 

sistemas financeiros e contábeis. 
6. Realizar serviços de auditoria, emitir pareceres e informações sobre sua área de atuação, quando necessário. 

balancetes, balanços e demonstrativos econômicos, patrimoniais e financeiros. 

10. Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de 
ensino, pesquisa e extensão em sua fase de Planejamento, de coordenação, de desenvolvimento, de orientação e 

Farmácia com Habilitação em Bioquímica nos termos da Resolução CNE/CES 

oficinais e magistrais; 
prima e produtos elaborados para controle de sua qualidade; 

mentos; 

Inspecionar estabelecimentos indústrias e comerciais de drogas e produtos farmacêu-ticos e proceder à 

Preparar e examinar lâminas de material obtido por meio de biópsia autópsia e curetagens para identificação de 

 

Proceder e análises físicas e químicas para determinação qualitativas e quantitativas de materiais de 

dentificação de agentes micológicos e bacteriológicos que contaminam a madeira; 
Realizar ensaios ou amostras de madeiras, de fibras e tecidos de algodão, de preparação petrográficas de 

reagentes, corantes, antígenos e outras soluções necessárias a realização de vários tipos de analises, 

os e elaborar relatórios de suas atividades; 
Inspecionar estabelecimentos industriais, comerciais, laboratórios e hospitais e proceder à fiscalização do 

organismos vivos visando a 
incrementar os conhecimentos científicos e a determinar as aplicações praticas na indústria, medicina e outros 

Realizar experiências, testes e analises em organismos vivos observando os mecanismos químicos e suas 



reações vitais; 
.- Estudar a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e outras substâncias; 
.- Analisar os aspectos químicos de formação de anticorpos no sangue e outros fenômenos bioquímicos, para 
verificar os efeitos produzidos no organismo; 
.- Realizar experiências e estudos de bioquímica aperfeiçoando ou criando novos processos de conservação de 
alimentos ou bebidas, produção de soros, vacinas, hormônios, purificação e tratamento de águas residuais para 
permitir sua aplicação na indústria, medicina, saúde publica e outros campos; 
.- Desempenhar tarefas afins. 

 
CARGO 103: FONOAUDIOLOGO 

Requisitos: Superior Completo em Fonoaudiologia e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: .- Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando protocolos e 
procedimentos específicos de fonoaudiologia;  
.- Efetuar avaliação e diagnóstico fonoaudiológico;  
.- Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; 
.-  Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida; 
.- Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional;  
.- Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações e as práticas 
a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas;  
.- Identificar, em conjunto com as unidades de saúde e a comunidade, o público prioritário a cada uma das ações;  
.- Atuar, de forma integrada e planejada, nas atividades desenvolvidas pelas unidades de saúde, acompanhando e 
atendendo a casos, de acordo com os critérios previamente estabelecidos;  
.- Acolher os usuários e humanizar a atenção;  
.- Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras políticas sociais 
como, educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras;  
.- Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização participativa 
com o Conselho Municipal de Saúde;  
.- Elaborar projetos terapêuticos individuais, por meio de discussões periódicas que permitam a apropriação 
coletiva pela unidade de saúde do acompanhamento dos usuários, realizando ações multiprofissionais e 
transdisciplinares, desenvolvendo a responsabilidade compartilhada;  
.- Realizar diagnósticos, com levantamento dos problemas de saúde, que requeiram ações de prevenção de 
deficiências e das necessidades em termos de reabilitação na área adstrita às unidades de saúde;  
.- Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as unidades de saúde, incluindo aspectos 
físicos e da comunicação, como consciência e cuidado com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, 
controle do ruído, com vistas ao auto cuidado;   
 .- Desenvolver ações conjuntas com as unidades de saúde, visando ao acompanhamento das crianças que 
apresentam riscos para alterações no desenvolvimento;  
.- Acolher os que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, atendimentos, acompanhamento, de 
acordo com a necessidade dos usuários e a capacidade instalada das unidades de saúde;  
.- Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência; 
.- Realizar ações que facilitam a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas com deficiência;  
.- Auxiliar e participar dos projetos de políticas de saúde e dos protocolos dos serviços da rede pública do SUS 
.- Realizar outras atividades inerentes à função; 

 
CARGO 104: NUTRICIONISTA  

Requisitos: Superior Completo em Nutrição e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: .- Identificar e analisar hábitos alimentares e deficiências nutritivas nos indivíduos, bem como compor 
cardápios especiais visando suprir as deficiências diagnosticadas;  
.- Elaborar programas de alimentação básica para estudantes da rede escolar municipal, para as crianças das 
creches, para as pessoas atendidas nos postos de saúde e nas demais unidades de assistência médica e social da 
Prefeitura;  
.- Acompanhar a observância dos cardápios e dietas estabelecidos, para analisar sua eficiência;  
.- Supervisionar os serviços de alimentação promovidos pela Prefeitura, visando sistematicamente as unidades 
para o acompanhamento dos programas e averiguação do cumprimento das normas estabelecidas;  
.- Acompanhar e orientar o trabalho de educação alimentar realizado pelos professores da rede municipal de 
ensino e das creches;  
.- Elaborar cardápios balanceados e adaptados aos recursos disponíveis para os programas desenvolvidos pela 
Prefeitura;  
.- Planejar e executar programas que visem a melhoria das condições de vida da comunidade de baixa renda no 
que se refere a difundir hábitos alimentares mais adequados, de higiene e de educação do consumidor;  
.- Participar do planejamento da área física de cozinhas, depósitos, refeitórios e copas, aplicando princípios 
concernentes a aspectos funcionais e estéticos visando racionalizar a utilização dessas dependências;  
.- Elaborar previsões de consumo de gêneros alimentícios e utensílios calculando e determinando as quantidades 



necessárias à execução dos serviços de nutrição bem como estimando os respectivos custos;  
.- Pesquisar o mercado fornecedor seguindo o critério de custo e qualidade;  
.- Emitir pareceres nas licitações para aquisição de gêneros alimentícios, utensílios e equipamentos necessários 
para a realização de programas, levantar os problemas concernentes à manutenção de equipamentos, à 
aceitabilidade de produtos e outros, a fim de estudar e propor soluções para resolvê-los;  
.- Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisa, entrevistas, fazendo observações e 
sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação;  
.- Participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes a sua área de atuação;  
.- Participar das atividades do treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e auxiliar realizando-as em 
serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o desenvolvimento qualitativo dos recursos 
humanos em sua área de atuação;  
.- Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com unidades da Prefeitura e outras entidades públicas e 
particulares, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas 
identificados, opinando, oferecendo sugestões, revisando e discutindo trabalhos técnico-científicos, para fins de 
formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município;  
.- Executar atribuições afins.  

 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
CARGO 201: PROFESSOR 

Requisitos: Graduação em Pedagogia, Curso Normal Superior ou curso Normal em Nível Médio (Magistério 
Completo). 



Atribuições: DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS FUNÇÕES 

1. Exerce a docência na rede municipal de ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, 
proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; 

1. Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; 

2. Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas 
compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 

3. Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-
participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o 
agente de transformação social; 

1. Gerência, planeja, organiza e coordena a execução de propostas administrativo-pedagógicas, possibilitando o 
desempenho satisfatório das atividades docentes e discentes. 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA 

1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos 
períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

1. Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; 

1. Informa aos pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de 
sua proposta pedagógica; 

1. Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; 

1. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; 

1. Participa do planejamento geral da escola; 

1. Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; 

1. Participa da escolha do livro didático; 

1. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros 
eventos da área educacional e correlatos; 

1. Acompanha e orienta estagiários; 

1. Zela pela integridade física e moral do aluno; 

1. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; 

1. Elabora projetos pedagógicos; 

1. Participa de reuniões interdisciplinares; 

1. Confecciona material didático; 

1. Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; 

1. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores 
específicos de atendimento; 

1. Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; 

1. Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; 

1. Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação profissional, orientação e 
encaminhamento para o mercado de trabalho; 

1. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; 

1. Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade; 

1. Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; 

1. Participa do conselho de classe; 

1. Prepara o aluno para o exercício da cidadania; 

1. Incentiva o gosto pela leitura; 

1. Desenvolve a auto-estima do aluno; 

1. Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola; 

1. Participar da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; 

1. Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; 

1. Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; 

1. Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; 

1. Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; 

1. Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; 

1. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação; 

1. Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do aluno; 

1. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; 

1. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; 



1. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; 

1. Participa da gestão democrática da unidade escolar; 

1. Executa outras atividades correlatas. 
FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE SUPORTE PEDAGÓGICO 
I - DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR 
1. Dirige a escola, cumprindo e fazendo cumprir as leis, regulamentos, normas da Secretaria Municipal da 
Educação, Regimento Interno, decretos, calendário escolar, determinações e orientações superiores e disposições 
deste Plano de Carreira, de modo a garantir a consecução dos objetivos do processo educacional. 
2. Representa a unidade escolar perante as autoridades, bem como em atos oficiais e atividades da comunidade. 
3. Acompanha todas as atividades internas e externas da unidade escolar. 
4. Convoca e preside as reuniões do Conselho Escolar. 
5.  Acompanha as atividades e decisões da Associação de Pais, Mestres e Funcionários da Escola. 
6. Coordena as reuniões e  festividades da escola.  
7. Coordena o recebimento, registro, distribuição e expedição de correspondências, processos e documentos em 
geral que devam tramitar na escola. 
8. Analisa toda a escrituração escolar e as correspondências recebidas, bem como mantém atualizados os 
registros e documentações do corpo docente, discente e demais servidores. 
9. Mantém arquivo de todos os atos oficiais e legislação de interesse para a unidade escolar, dando ciência aos 
interessados. 
10. Abre, rubrica e encerra todos os livros em uso da escola. 
11. Elabora, juntamente com o Conselho Escolar e APMF os planejamento anual. 
12.  Acompanha e opina sobre a elaboração do projeto político-pedagógico da escola. 
13. Busca soluções alternativas para eliminar os problemas de natureza administrativa e pedagógica da escola, 
responsabilizando-se com toda a equipe da unidade escolar pelos índices de desenvolvimento do processo 
educacional. 
14. Organiza o horário do pessoal docente, técnico, administrativo e operacional.  
15. Participa da distribuição de classes aos professores no início do ano letivo. 
16. Participa no planejamento e execução de ações capacitadoras de formação continuada que visem o 
aperfeiçoamento profissional de sua equipe escolar e da rede municipal como um todo. 
17. Fornece informações aos pais ou responsáveis sobre a freqüência e o rendimento dos alunos. 
18. Coordena a acomodação da demanda, inclusive a criação e supressão de classes, nos turnos de 
funcionamento, bem como a distribuição de classe por turnos. 
19. Autoriza a matrícula e transferência de alunos. 
20. Controla o cumprimento dos dias letivos, carga horária e horários de aulas estabelecidos. 
21. Zela pela legalidade, regularidade e autenticidade da vida escolar dos alunos. 
22. Toma medidas de urgência em situações ocasionais e outras não previstas na legislação pertinente, 
comunicando imediatamente as autoridades superiores. 
23. Encaminha à Secretaria Municipal da Educação, sempre que solicitado, relatório das atividades a unidade 
escolar. 
24. Participa de todas as reuniões convocadas pela Secretaria Municipal da Educação. 
25. Elabora a escala de férias dos servidores da escola, observada a legislação vigente e as normas emanadas da 
Secretaria Municipal da Educação. 
26. Controla a freqüência diária do pessoal docente, técnico, administrativo e operacional da unidade escolar e 
atesta sua freqüência mensal. 
27. Supervisiona o recebimento e uso do material pedagógico e de consumo, bem como providencia a sua 
reposição. 
28. Utiliza com lisura e atendendo os princípios democráticos, os recursos financeiros colocados à disposição da 
escola, obedecendo o planejamento efetuado pela APMF.  
29. Acompanha a freqüência dos alunos e verifica as causas de ausências prolongadas, consecutivas ou não, 
tomando as providências cabíveis. 
30. Providencia o atendimento imediato ao aluno que adoecer ou for acidentado, comunicando o ocorrido aos pais 
ou responsáveis e à Secretaria Municipal da Educação. 
31. Solicita, coordena, acompanha, controla e zela pelo cumprimento e oferta da merenda escolar. 
32. Orienta e procura soluções para resolver pequenas infrações e atritos entre os docentes e servidores. 
33.  Aplica, por escrito, a pena de advertência aos docentes e funcionários da unidade escolar, quando necessário, 
comunicando imediatamente a Secretaria Municipal da Educação.  
 34. Apura irregularidades cometidas pelos docentes ou demais servidores da unidade escolar, elaborando relatório 
sobre elas, com juntada de documentação, encaminhando-o à Secretaria Municipal da Educação para 
providências.  
35. Executa todas as demais funções e atribuições pertinentes ao Diretor de Escola. 
II - COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 
 (Área de atuação: unidade escolar) 

1. Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação. 

1. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação. 

1. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente da unidade escolar. 



1. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. 

1. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos. 

1. Elabora relatórios de dados educacionais. 

1. Emite parecer técnico. 

1. Participa do processo de lotação numérica. 

1. Zela pela integridade física e moral do aluno. 

1. Participa e coordena as atividades de planejamento global da escola. 

1. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino. 

1. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola. 

1. Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos. 

1. Articula-se com órgãos gestores de educação e outros. 

1. Participa da elaboração do currículo e calendário escolar. 

1. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e outros. 

1. Participa da análise do plano de organização das atividades dos professores, como: distribuição de turmas, 
horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor. 

1. Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino. 

1. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas. 

1. Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar. 

1. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos 
da área educacional e correlatas. 

1. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares. 

1. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade. 

1. Coordena as reuniões do conselho de classe. 

1. Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania. 

1. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional. 

1. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar. 

1. Contribui para aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino. 

1. Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar. 

1. Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação. 

1. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino. 

1. Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização 
do ensino, através da participação efetiva da família e demais segmentos da sociedade. 

1. Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de assessoramento aos 
professores, favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre a realidade do aluno. 

1. Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas unidades escolares. 

1. Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e conselho escolar. 

1. Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação transmissão/produção de 
conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-econômico. 

1. Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos da educação básica. 

1. Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras fontes de 
informação, a fim de colaborar na fase de discussão  do currículo pleno da escola. 

1. Busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua participação em 
programas de capacitação e demais eventos. 

1. Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação e evasão escolar. 

1. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, 
na elaboração e implementação do projeto educativo da escola, consubstanciado numa educação 
transformadora. 

1. Participa das atividades de elaboração do regimento escolar. 

1. Participa da análise e escolha do livro didático. 

1. Acompanha e orienta estagiários. 

1. Participa de reuniões interdisciplinares. 

1. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores 
específicos de atendimento. 

1. Promove a inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular. 

1. Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais a sua preparação profissional, orientação e 



encaminhamento para o mercado de trabalho. 

1. Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos da escola. 

1. Trabalha a integração social do aluno. 

1. Traça o perfil do aluno, através de observação, questionários, entrevistas e outros. 

1. Auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração a demanda e a oferta no mercado de 
trabalho. 

1. Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, levantando e 
selecionando, em conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas. 

1. Divulga experiências e materiais relativos à educação. 

1. Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da 
unidade escolar. 

1. Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes e verificando o 
cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo educativo. 
 
 

CARGO 202: RECEPCIONISTA 
Requisitos: Ensino Médio Completo 
Atribuições: .- Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a auxiliar a execução de serviços de 
atendimento ao público controlando, quantitativamente e qualitativa de acordo com as normas de controle do setor 
de onde atuar.  
.- Atribuições típicas.  
.- Preencher e arquivar fichas de atendimento;  
.- Recolher e distribuir internamente correspondências, pequenos volumes e expedientes, separando-os por 
destinatário, observando o nome e a localização, solicitando assinatura em livro de protocolo;  
.- Prestar informações simples, de caráter geral, pessoalmente ou por telefone, anotando e transmitindo recados;  
.- Registrar a entrada e saída de pessoas, anotando em ficha própria, o setor a ser visitado;  
.- Repassar para as diversas seções, cujo atendimento estiver sob sua responsabilidade, as fichas dos visitantes, 
controlando a ordem de atendimento;  
.- Atender com polidez a todos aqueles que procurem repartições cujo atendimento primeiro esteja sob sua 
responsabilidade;  
.- Executar outras atribuições afins.  

 
 

CARGO 203: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Órgão da Classe 
Atribuições: Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal auxiliar na área ambulatorial; 
acompanhar o atendimento individual ou em grupo de pacientes, de acordo com programas de ações preventivas e 
curativas de saúde; executar ações de enfermagem atendendo e preparando pacientes, aplicando injeções, 
vacinas, soro, curativos e acompanhando tratamento, conforme prescrição médica; executar tarefas de maior 
complexidade; auxiliar médicos e enfermeiros em suas atividades específicas; participar nas ações de vigilância 
epidemiológica, coletando notificações, orientando equipes auxiliares na investigação de surtos, tabulando e 
analisando dados de mortalidade; observar e cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho e executar 
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas. 

 
 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGO 301: AGENTE DE SAÚDE 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 
Atribuições: .- Realizar mapeamento de sua área de atuação;  
.- Cadastrar e atualizar as famílias de sua área;  
.- Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco;  
.- Realizar, através de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade;  
.- Coletar dados para análise da situação das famílias acompanhadas;  
.- Desenvolver ações básicas de saúde nas áreas de atenção à criança, à mulher, ao adolescente, ao trabalhador e 
ao idoso, com ênfase na promoção da saúde e prevenções de doenças;  
.- Promover educação em saúde e mobilização comunitária visando uma melhor qualidade de vida mediante ações 
de saneamento e melhorias do meio ambiente;  
Incentivar a formação de conselhos locais de saúde;  
.- Orientar as famílias para a utilização adequada dos serviços de saúde; 81 



.- Informar os demais membros da equipe de saúde a cerca da dinâmica social da comunidade, suas 
disponibilidades e necessidades.  
.- Participação no processo de programação e planejamento local das ações de saúde com vistas à superação de 
problemas identificados.  

 
CARGO 302: MÃE SOCIAL 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 
Atribuições: .- Acolher e tratar afetivamente as crianças e adolescentes que chegaram através de 
encaminhamento do Conselho Tutelar ou Autoridade Judiciária e apresentá-los aos residentes e toda a equipe de 
trabalho, bem como o espaço físico da casa. 
.- Fornecer materiais de higiene pessoal, artigos de cama e banho e roupas. 
.- Notar a existência de marcas e hematomas, bem como escabiose e piolho, os quais deverão ser comunicados a 
Secretaria de Assistência Social. 
.- Promover os cuidados básicos de saúde, higiene e alimentação. 
.- Acompanhar a alimentação das crianças, observando a aceitação adequada da dieta. 
.- Acompanhar e prestar atenção ao desenvolvimento afetivo e psicomotor. 
.- Informar aos residentes sobre a dinâmica do Abrigo. 
.- Manter sigilo do trabalho prestado relativo aos casos específicos das crianças e adolescentes, bem como de 
seus encaminhamentos. 
.- Organizar os materiais utilizados nas atividades diárias dos residentes. 
.- Solicitar à Secretaria de Assistência Social a compra de material didático, de higiene, vestuário e outros 
necessários. 
.- Organizar o ambiente de modo a facilitar o bom andamento dos trabalhos e o bem estar de todos. 
.- Observar os horários de plantão, devendo comunicar com antecedência de 2 dias possíveis faltas e trocas.  

 
ALFABETIZADO 

CARGO 401: CARPINTEIRO 
Requisitos: Alfabetizado 
Atribuições: .- Selecionar madeira e demais elementos necessários à realização de obras; 
.- Preparar e assentar engradamento de madeira para armação de tetos e telhados; 
.- Instalar esquadrias, esquadros e similares; 
.- Colocar ou trocar fechaduras em portas, janelas, gavetas e armários; 
.- Fazer andaimes em obras da Prefeitura; 
.- Construir gradil para arborização; 
.- Zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; 
.- Atender às normas de segurança e higiene do trabalho; 
.- Noções e experiência em atividades relacionadas com construção civil; 
.- Habilidades manuais e capacidade perceptiva. 
.- Preparar formas e escoramento para cintas, vigas, pilares, fundação e laje; executar outras tarefas correlatas. 

 
CARGO 402: GARI 

Requisitos: Alfabetizado 
Atribuições: .- Serviços de restauração da limpeza de ruas, parques e jardins do Município utilizando vassouras, 
ancinhos e outros instrumentos similares para manter os referido locais em condições de higiene e trânsito;  
.- Serviços de recolhimento do lixo acondicionando-os em latões sacos plásticos, cestos, carrinhos de tração 
manual e outros depósitos adequados;  
.- Percorrer logradouros seguindo roteiros preestabelecidos para coletar o lixo;  
.- Serviços de manutenção da limpeza das vias pública e meios-fios;  
.- Serviços de capinagem e roçagem de terrenos;  
.- Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos em uso nos trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e 
mantendo-os limpos;  
.- Executar outras atribuições afins.  

 
CARGO 403: LAVADOR  

Requisitos: Alfabetizado 
Atribuições: Sumário da Função: Executar serviços de lavagem e lubrificação de veículos leves e pesados de 
órgãos públicos do município. 
 Descrição da Função: Executar serviços de lubrificação de veículos e maquinas em geral, empregando 
lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a graxa na lubrificação dos 
feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, óleo de 
lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção hidráulica, etc; trocar 
as juntas e muda o elemento do filtro; executar serviços de lavagem de veículos e maquinas em geral; executar 
outras tarefas correlatas. 

 



CARGO 404: LUBRIFICADOR  
Requisitos: Alfabetizado 
Atribuições: Sumário da Função: Executar serviços de lavagem e lubrificação de veículos leves e pesados de 
órgãos públicos do município. 
 Descrição da Função: Executar serviços de lubrificação de veículos e maquinas em geral, empregando 
lubrificantes adequados; usar a bomba de lubrificação adequadamente; empregar a graxa na lubrificação dos 
feixes de molas, transmissão, colar, embreagem, embuchamento, terminais de direção, cardan, óleo de 
lubrificantes, no diferencial, caixa de marchas, caixa de redução, caixa de direção e direção hidráulica, etc; trocar 
as juntas e muda o elemento do filtro; executar serviços de lavagem de veículos e maquinas em geral; executar 
outras tarefas correlatas. 

 
CARGO 405: OPERADOR DE MÁQUINAS  

Requisitos: Alfabetizado 
Atribuições: .- Descrição sintética: compreende os cargos que se destinam a operar tratores e reboques montados 
sobre rodas para carregamento e descarregamento de material, roçada de terrenos e limpeza de vias, praças e 
jardins. 
.-  Atribuições típicas:  
.- Operar tratores e reboques para execução de serviços de carregamento e descarrega-mento de material, roçada 
de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins;  
.- Conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço, observando as orientações técnicas e limites de capacidade 
das máquinas e/ou equipamentos;  
.- Operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da máquina, acionando pedais e alavancas de 
comando, pane carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e materiais analógicos;  
.- Zelar pela boa qualidade do serviço, controlando o andamento das operações e efetuando os ajustes 
necessários, a fim de garantir sua correta execução;  
.- Por em prática as medidas de segurança recomendadas para a operação de estacionamento da máquina, a fim 
de evitar possíveis acidentes;  
.- Limpar e lubrificar a máquina e seus implementos, seguindo instruções de manutenção do fabricante, bem como 
providenciar a troca de pneus quando necessária;  
.- Efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do 
equipamento;  
.- Acompanhar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e após 
executados, efetuar os testes necessários;  
.- Anotar, segundo normas estabelecidas, dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de 
combustível, conservação e outras ocorrências. 

 
CARGO 406: SERVENTE DE PEDREIRO  

Requisitos: Alfabetizado 
Atribuições: .- Atividades de natureza semi-qualificada envolvendo a execução de serviços auxiliares na 
construção civil tais como preparação de massas, argamassas, traço de concreto, de ferragens para estrutura, 
armação e vigas, pilares, balanços e marquises, lajes;  
.- Auxiliar na contagem do recebimento de material;  
.- Auxiliar no assentamento de tacos, azulejos e pastilhas, pisos de cerâmicas e outros diversos tipos de alvenaria;  
.- Auxiliar na execução dos trabalhos de pavimentação, emassar e regularizar paredes e esquadrias e diversas 
tarefas relativas a pinturas; 
.- Na execução de outras tarefas correlatas. 
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A N E X O   II   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 
D O S   C O N T E Ú D O S   P R O G R A M Á T I C O S

 
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paro
Tipologia textual. 
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalênc
válidos. 
Conhecimentos Gerais: História do Município de 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com 
as diversas áreas correlatas do co
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL

Conhecimento Específico: 
públicos, entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e 
regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas 
orçamentárias; estágios e classificação; ingressos e dispêndios extraorçamentários, variações 
patrimoniais quantitativas e qualitativas; avaliação e mensuração de ativos e passivos; plano 
de contas e subsistemas contábeis; demonstrações contábeis: balanço orçamentário, 
financeiro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa. 
Escrituração contábil. Despesas e receitas orçamentárias. Classificação institucional, funcional 
e programática da despesa orçamentária. Sistema de Planejamento Integrado: Pla
Plurianual – PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
Licitações: Lei 8.666/93 e alterações 
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características 
e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, 
espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, cla
vedações constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro (Lei nº 4.320 de 17/03/1964; 
fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, 
aspectos jurídicos e econômicos, classi
liquidação e pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais 
da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da 
dívida. Receita pública: conc
Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e 
extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios 
anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; 
Disposições preliminares; Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; 
Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor 
privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias. 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e 
Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Fina

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 
                               ESTADO DO PARANÁ 

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 
C O N T E Ú D O S   P R O G R A M Á T I C O S

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 

central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paro

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 

matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 

História do Município de Manoel Ribas e do Estado do Paraná. 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com 
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 
CARGO: 101 CONTADOR 

Conhecimento Específico: Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação; bens 
públicos, entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e 
regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas 

s e classificação; ingressos e dispêndios extraorçamentários, variações 
patrimoniais quantitativas e qualitativas; avaliação e mensuração de ativos e passivos; plano 
de contas e subsistemas contábeis; demonstrações contábeis: balanço orçamentário, 

ro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa. 
Escrituração contábil. Despesas e receitas orçamentárias. Classificação institucional, funcional 
e programática da despesa orçamentária. Sistema de Planejamento Integrado: Pla

PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e Lei Orçamentária Anual 
Licitações: Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações 
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças 
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características 
e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, 
espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, classificação, princípios orçamentários, 
vedações constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro (Lei nº 4.320 de 17/03/1964; 
fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, 
aspectos jurídicos e econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, 
liquidação e pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais 
da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da 
dívida. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. 
Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e 
extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios 

de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; 
Disposições preliminares; Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; 
Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor 

ivado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias. 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e 
Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Fina

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2015 
C O N T E Ú D O S   P R O G R A M Á T I C O S 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 
Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 

central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 

ia e implicação lógica, argumentos 

e do Estado do Paraná. 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com 

nhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 

Desenvolvimento urbano brasileiro. 

Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação; bens 
públicos, entidades públicas, conceito e classificação; orçamento: conceito, elaboração e 
regime orçamentário; créditos adicionais: conceito e classificação; receitas e despesas 

s e classificação; ingressos e dispêndios extraorçamentários, variações 
patrimoniais quantitativas e qualitativas; avaliação e mensuração de ativos e passivos; plano 
de contas e subsistemas contábeis; demonstrações contábeis: balanço orçamentário, 

ro e patrimonial, demonstração das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa. 
Escrituração contábil. Despesas e receitas orçamentárias. Classificação institucional, funcional 
e programática da despesa orçamentária. Sistema de Planejamento Integrado: Plano 

LDO e Lei Orçamentária Anual – LOA. 
Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de 

úblicas. Finanças 
públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características 
e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, 

ssificação, princípios orçamentários, 
vedações constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro (Lei nº 4.320 de 17/03/1964; 
fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, 

ficação, processamento, autorização, empenho, 
liquidação e pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais 
da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, amortização da 

eito, classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. 
Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e 
extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios 

de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; 
Disposições preliminares; Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; 
Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor 

ivado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e transitórias. 
Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal para Estados e 
Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Financeira 



para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. Portaria 
448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94. 
 

CARGO: 102 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Conhecimento Específico: Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 
302/2005; Métodos de coleta e preservação de sangue, fezes, urina, secreções e outros 
líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos de 
armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas 
endoparasitoses e ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, 
técnicas e procedimentos laboratoriais aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de 
interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de ensaios laboratoriais para a 
determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e dislipidemias; 
ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio 
hídrico, eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da 
urina e líquidos corporais. Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. 
Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações de resultados de exames bioquímicos 
com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento e identificação de 
microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das 
sindromes infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por 
bactérias, fungos e vírus. Testes de sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de 
destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos; Esterilização química e 
física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações 
antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento 
prático dos ensaios de imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular 
por métodos de imunodiagnóstico e de funções celulares. Técnicas laboratoriais de 
imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para o estudo 
hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos 
leucócitos. Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do 
hemograma. Biossegurança laboratorial. Controle de qualidade em laboratório de análises 
clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e equipamentos. 
Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas. 
 
 

CARGO: 103 FONOAUDIOLOGO 
Conhecimento Específico: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. 
Processamento Auditivo. Audiologia Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da 
Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. 
Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do 
desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da 
Linguagem de Origem Neurológica. Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: 
Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções Orofaciais, nas Disfunções da 
Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia 
Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. 
Alterações Vocais. Orientação e Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar. Lei nº 
8.112/90. 
 
 

CARGO: 104 NUTRICIONISTA 
Conhecimento Específico: Princípios Nutricionais. Digestão, Absorção, Transporte e 
Excreção de Nutrientes. Nutrição no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição 
para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças. Patologia da Nutrição. Bases da 
Dietoterapia. Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria. Necessidades Nutricionais -
Idosos, Adulto e Pediatria. Terapia Nutricional nas Enfermidades -Idosos, Adulto e Pediatria. 
Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria. Resolução 63 (Regulamento Técnico 
para a Terapia de Nutrição Enteral). Administração e Nutrição na Produção de Refeições 
Coletivas. Técnica Dietética. Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de 
Alimentos; Técnica Dietética; Microbiologia dos Alimentos; Toxicologia de Alimentos; 
Contaminações de Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; 
Higiene de Alimentos. Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). 
 



 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 
Tipologia textual. 
Matemática: Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, 
conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio 
lógico-matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos 
válidos. 
Conhecimentos Gerais: História do Município de Manoel Ribas e do Estado do Paraná. 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com 
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO 
 

CARGO: 201 PROFESSOR 
Conhecimento Específico: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da 
Educação. Filosofia e filosofia da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 
04.04.2013 - Altera a Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e 
bases da educação nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. 
Pensamento Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de 
Ensino. Planejamento na pedagogia histórico-crítica. Pedagogia e autonomia. Organização e 
gestão da escola. Escola e cidadania. A alfabetização na perspectiva construtivista e histórico-
cultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de 
crianças de 4 a 6 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de 
cultura. Planejamento e Gestão Educacional. 
 
 

CARGO: 202 RECEPCIONISTA 
Conhecimento Específico: Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de 
recepcionista; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento ao público; 
Boas Maneiras; Organização do local de trabalho. 
 
 

CARGO: 203 TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética 
e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de 
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de 
enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e 
assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, 
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. 
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de 
vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. 
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, 
posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais 
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e 
termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: 
assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do 
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, 



emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e 
ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas 
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-
uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde 
(Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais. 
Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças 
transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes 
com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal 
crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa 
de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta 
ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. 
Prevenção e causas dos acidentes 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; 
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal 
e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas 
funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; 
Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia. 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 
Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Manoel Ribas, sua subdivisão 
e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
CARGO: 301 AGENTE DE SAÚDE 

Conhecimento Específico: Noções básicas sobre saúde, saneamento, ética e relações inter-
pessoais. Saúde física, mental e social. Higiene na prevenção das doenças. Necessidades 
nutricionais. Amamentação. Principais doenças na comunidade (diarreia, desnutrição, vermes, 
doenças respiratórias). Doenças Sexualmente Transmissíveis. Prevenção de Hipertensão e 
Diabetes. Medidas preventivas em Odontologia; Planejamento Familiar (métodos 
contraceptivos). Programa Saúde da Família (ESF) – objetivos, métodos de trabalho, 
expectativas. 
 
 

CARGO: 302 MÃE SOCIAL 
Conhecimento Específico: Normas de comportamento em serviço público; planejamento e 
organização do trabalho; Noções de primeiros socorros; Noções básicas de ética e cidadania. 
Noções básicas de meio ambiente: controle do uso e da qualidade da água, tratamento do 
lixo, controle de insetos e roedores. Noções básicas de higiene: higiene pessoal e no trabalho. 
Noções básicas de segurança no trabalho; manuseio e utilização de ferramentas, produtos e 
materiais de trabalho. Relações humanas no trabalho. Desenvolvimento de atividades de 
acordo com as atribuições do cargo. 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE ALFABETIZADO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; 
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Divisão silábica: identificação do 
número de sílabas. 
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 



Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Manoel Ribas, sua subdivisão 
e/ou fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
CARGO: 401 CARPINTEIRO 

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de carpinteiro. 
Noções básicas de atendimento ao público. 
 

CARGO: 402 GARI 
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de gari. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 

CARGO: 403 LAVADOR 
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de lavador. Noções 
básicas de atendimento ao público. 
 

CARGO: 404 LUBRIFICADOR 
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de lubrificador. 
Noções básicas de atendimento ao público. 
 

CARGO: 405 OPERADOR DE MÁQUINAS 
Conhecimento Específico: Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito 
Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos 
componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais 
como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e 
executar outras atividades correlatas. 
 

CARGO: 406 SERVENTE DE PEDREIRO 
Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes 
processos de execução. Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e 
equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de servente de 
pedreiro. Noções básicas de atendimento ao público. 
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A N E X O   III   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 

D A   P R E V I S Ã O   D O   C R O N O G R A M A

 

 

Início do Período de Inscrições  

Término do período das inscrições

Prazo final para o pagamento da taxa de inscrições

Homologação das inscrições 

Prazo recursal da homologação das inscrições

Divulgação do horário, dos locais de realização da Prova Objetiva e 

ensalamento 

Realização da Prova Objetiva 

Divulgação do gabarito provisório da Prova Objetiva (a partir das 19h00)

Prazo recursal referente à Prova Objetiva

Divulgação do Gabarito Definitivo

Divulgação dos Aprovados na Prova Objetiva

Prazo recursal do resultado da Prova Objetiva

Realização da Prova de títulos 

Realização da Prova Prática 

Resultado da Prova de Títulos 

Resultado da Prova Prática 

Prazo recursal do resultado das Provas de Títulos 

Prazo recursal do resultado da Prova Prática

Classificação Final  

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS 

                               ESTADO DO PARANÁ 

I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 

A   P R E V I S Ã O   D O   C R O N O G R A M A  

 

Atividade 

 03/07/2015

Término do período das inscrições 30/07/2015

Prazo final para o pagamento da taxa de inscrições 31/07/2015

12/08/2015

Prazo recursal da homologação das inscrições 13 e 14/08/2015

Divulgação do horário, dos locais de realização da Prova Objetiva e 02/09/2015

06/09/2015

Divulgação do gabarito provisório da Prova Objetiva (a partir das 19h00) 07/09/2015

Prova Objetiva 08 e 09/09/2015

Divulgação do Gabarito Definitivo 23/09/2015

Divulgação dos Aprovados na Prova Objetiva 23/09/2015

Prazo recursal do resultado da Prova Objetiva 24 e 25/09/2015

06/09/2015

03/10/2015

13/10/2015

13/10/2015

Prazo recursal do resultado das Provas de Títulos  14 e 15/10/2015

Prazo recursal do resultado da Prova Prática 14 e 15/10/2015

20/10/2015

I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2015 

Data  

03/07/2015 

30/07/2015 

31/07/2015 

12/08/2015 

14/08/2015 

02/09/2015 

06/09/2015 

07/09/2015 

08 e 09/09/2015 

23/09/2015 

23/09/2015 

24 e 25/09/2015 

06/09/2015 

03/10/2015 

13/10/2015 

13/10/2015 

14 e 15/10/2015 

14 e 15/10/2015 

20/10/2015 


