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E D I T A L   D E   P R O C E S S O   S E L E T I V  O Nº 041/2017  

 
A B E R T U R A 

 

 
 
O Prefeito Municipal de Ivaiporã, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICO a realização de Processo Seletivo , sob o regime celetista, para provimento de vagas e cadastro 
reserva, do seu quadro de pessoal: 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 
1.1 O Processo Seletivo a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO com sede na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 85012-030, 
Guarapuava/PR, endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e correio eletrônico  
secretaria@concursosfau.com.br. 
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas, sob regime celetista, no quadro da Prefeitura Municipal de 
Ivaiporã de acordo com a Tabela 2.1 deste Edital, e tem prazo de validade de 1 (um) ano, a contar da data 
de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de 
Ivaiporã. 
1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e 
habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter cl assificatório e eliminatório, para todos 
os cargos e prova de títulos, de caráter classifica tório, para todos os cargos, de acordo com as 
Tabelas do item 8 deste Edital.  
1.4 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1  deste Edital será feita de acordo com 
a necessidade e a conveniência da Prefeitura Munici pal de Ivaiporã, dentro do prazo de validade do 
Processo Seletivo.  
1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 
1.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, info rmações 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 . 
 
 

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 da 
prova são os estabelecidos a seguir: 
 
TABELA 2.1 
 

Nível Superior  (1) 
Código 

do 
Cargo  

Cargo  Carga 
Horária 

Semanal  

Vagas Ampla 
Concorrência  

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta  

Taxa de Inscrição  
 



101 Agente de Enfermagem Nível Superior 12/36hs 05 - R$ 2.200,00 R$ 70,00 
102 Diretor Clínico Hospitalar 6hs 01 - R$ 2.000,00 R$ 70,00 
103 Diretor de Enfermagem 40hs 01 - R$ 2.600,00 R$ 70,00 
104 Farmacêutico Hospitalar 40hs 01 - R$ 2.200,00 R$ 70,00 

 
TABELA 2.2 

 
Nível Médio e Técnico  (1) 

Código 
do 

Cargo  

Cargo  Carga 
Horária 

Semanal  

Vagas Ampla 
Concorrência  

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta  

Taxa de Inscriçã o 
 

201 Agente de Apoio Administrativo  40hs 04 - R$ 1.150,00 R$ 50,00 
202 Agente de Apoio Administrativo 

Hospitalar 
12/36hs 07 - R$ 1.150,00 R$ 50,00 

*203 Agente de Enfermagem Nível Médio 12/36hs 30 02 R$ 1.200,00 R$ 50,00 
204 Auxiliar de Farmácia Hospitalar 40hs 02 - R$ 1.150,00 R$ 50,00 
205 Técnico em Raio X 24hs 05 - R$ 1.500,00 R$ 50,00 

* se o candidato contratado desenvolver atividades no centro cirúrgico será pago gratificação na ordem de 
40% (quarenta por cento) 

 
TABELA 2.3 

 
Nível Fundamental  (1) 

Código 
do 

Cargo  

Cargo  Carga 
Horária 

Semanal  

Vagas Ampla 
Concorrência  

Vagas 
PcD 

Remuneração 
Inicial Bruta  

Taxa de Inscrição  
 

301 Agente de Segurança Hospitalar 12/36hs 04 - R$ 1.100,00 R$ 30,00 
302 Agente Operacional de Apoio 

Hospitalar 
12/36hs 16 01 R$ 1.100,00 R$ 30,00 

   

 (1) Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital.  
 
 
 

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 
PÚBLICO  

 
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no quadro da Prefeitura Municipal de Ivaiporã:  
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 Ivaiporã;  
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) não ter processo na esfera trabalhista contra o município; 
j) demais exigências contidas neste Edital e legislação municipal aplicável. 
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 A inscrição no Processo Seletivo implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 
das condições estabelecidas neste Edital.  
4.2 As inscrições para o Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ivaiporã 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 22 de março de 2017 às 
23h59min do dia 06 de abril de 2017, observado horá rio 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 alguma, 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 o candidato não poderá realizar duas inscriçõ es, caso assim haja deverá no dia da realização da 
prova optar por qual cargo irá concorrer.  
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 contratação do candidato, o mesmo será admitido do cargo pela Prefeitura Municipal de 
Ivaiporã.  
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 bole to até a data do vencimento, o 
mesmo deverá acessar o endereço eletrônico www.conc ursosfau.com.br, imprimir a segunda via do 
boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 07  de abril de 2017. 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 alguma, a não ser por anulação plena deste 
Processo Seletivo.  
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 Ivaiporã e a Fundaçã o 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/o u congestionamento das linhas de 
comunicação, bem como outros fatores de ordem técni ca que impossibilitem a transferência de 
dados. 
4.12 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008, poderão solicitar 
isenção da taxa de inscrição  à Comissão Especial, nos dias 22 e 23 de março de 2017 , através do 
preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site www.concursosfau.com.br. 
Essa ficha preenchida e impressa, em duas vias, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Ivaiporã, no 
Protocolo Geral, localizada na Rua Rio Grande do Norte, 1000, Centro, Ivaiporã – Estado do Paraná, no 
horário das 08:00hs às 11:00hs e 13:00 ás 16:00hs. 
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que: 
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, de que trata o 
Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 
4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, contendo: 
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 
II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II do item 4.13. 
II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no site 
www.concursosfau.com.br, deverá ser preenchida, em duas vias, e entregue com os devidos comprovantes 
Prefeitura Municipal de Ivaiporã, no Protocolo Geral, localizada na Rua Rio Grande do Norte, 1000, Centro, 
Ivaiporã – Estado do Paraná, no horário das 08:00hs às 11:00hs e 13:00 às 16:00hs.. 
II.2 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata os incisos I e II do 
item 4.14 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento 
do pedido de isenção. 
II.3 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição 
será divulgado no dia 30 de março de 2017 , pelo site www.concursosfau.com.br. 
II.4 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos que 
tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão providenciar no site a impressão 
do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder a impressão do boleto até às 
23hs59min do dia 06 de abril de 2017, e efetuar o p agamento até o dia 07 de abril de 2017 . 
 



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

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 5%(cinco por cento) do número total de vagas providas 
durante a validade do presente Processo Seletivo, 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 Processo Seletivo 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 c andidato deverá:  
5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição conforme o subitem 4.4 deste Edital, declarar que 
pretende participar do Processo Seletivo 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 abril de 2017 . 
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 Processo Seletivo, 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 re servada às pessoas com deficiência, esta será 
preenchida pelos demais candidatos, com estrita obs ervância 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 Real ização 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 06 de abril de 2017  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  
Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Ivaipo rã 
(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 espe cial estará disponível aos candidatos no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br  a partir da data provável de 12 de abril de 2017. O candidato que 
tiver a sua solicitação de condição especial indefe rida 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 abril de 2017 .  
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 Processo Seletivo 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 PROCESSO SELETIVO 

 
8.1 O Processo Seletivo constará das seguintes provas e fases: 
 
TABELA 8.1 
 

NÍVEL SUPERIOR 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Agente de Enfermagem 
Nível Superior 
- Diretor Clínico Hospitalar 
- Diretor de Enfermagem 
- Farmacêutico Hospitalar 
 

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

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

04 4,00 16,00 

Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 
TOTAL MAXIMO DE PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 

 
 
TABELA 8.2 
 

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Agente de Apoio 
Administrativo Hospitalar 
- Agente de Apoio 

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

Matemática 
05 2,00 10,00 



Administrativo Hospitalar 
- Agente de Enfermagem 
Nível Médio 
- Auxiliar de Farmácia 
Hospitalar 
- Técnico em Raio X 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

04 4,00 16,00 

Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 
TOTAL MAXIMO DE PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 

 
 
TABELA 8.3 
 

NÍVEL FUNDAMENTAL  
CARGO FASE TIPO DE 

PROVA 
ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 

QUESTÕES 
VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Agente de Segurança 
Hospitalar 
- Agente Operacional de Apoio 
Hospitalar 
 

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

Matemática 
05 2,00 10,00 

Conhecimentos 
Gerais/Atualidades 

04 4,00 16,00 

Conhecimento Específico 16 4,00 64,00 
TOTAL MAXIMO DE PONTOS 30 ------------ 100,00 ------------ 

 
 
 
 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA  

 
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Ivaipor ã, 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 23 de abril de 2017 , 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 19 de abril de 2017.   
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) mi nutos  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 Processo Seletivo.  
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 do cumento 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 c aso 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 Folh a 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 não poderá levar consigo o Caderno  de Questões em momento algum.  
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% (cin qüenta por cento) do total de pontos da prova 
objetiva para não ser eliminado do Processo Seletiv o.  
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 pr ova objetiva  serão divulgados às 18h00min do 
dia seguinte a 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. DAS PUBLICAÇÕES  
 
11.1 As publicações serão efetuadas no Diário Oficial do Município, nos sites www.concursosfau.com.br e 
www.ivaipora.pr.gov.br até a homologação final do processo seletivo.  
 

12. DO REGIME DE CONTRATAÇÃO  

 
12.1 O regime de contratação é o celetista. 
 
 

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 8.1, 8.2 e 8.3 , a Nota Final dos candidatos habilitados será a nota obtida na 
prova objetiva.  
13.3 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.  
13.4 O resultado final do Processo Seletivo 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 ELIMINAÇÃ O 

 
14.1 Será eliminado do Processo Seletivo o candidat o 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 pr ova, utilizando e/ou portando indevidamente ou 
diferentemente das orientações deste Edital:  
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculado ras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, 
notebook, gravador, máquina fotográfica, controle d e alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;  
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionário s, códigos e/ou legislação, impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;  
c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou q uaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc.  
14.1.4 caso qualquer objeto, tais como aparelho cel ular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer 
espécie venha a emitir ruídos, mesmo que devidament e 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 Processo Seletivo. 
14.3 O candidato não poderá se alimentar dentro da sala de aplicação de prova, caso necessário, o mesmo 
solicitará e será encaminhado a coordenação. 
14.3.1 Será permitido apenas garrafa de água de sem rótulo e transparente. 
 
 

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 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 Processo Seletivo, após d ecididos todos os recursos interpostos, será 
homologado pela Prefeitura Municipal de Ivaiporã e publicado em Diário Oficial e no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br  em duas listas, em ordem classificatória, com pont uação: uma 
lista contendo a classificação de todos os candidat os, inclusive a dos candidatos inscritos como 
pessoa com deficiência, e outra somente com a class ificação 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 Ivaiporã.  
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 esc olaridade e pré-requisitos mínimos constantes 
do Anexo I deste Edital; 
17.5.13 demais documentos que a Prefeitura Municipal de Ivaiporã achar necessários, posteriormente 
informados.  
17.6 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Prefeitura Municipal de Ivaiporã, 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 Ivaiporã 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 Processo Seletivo 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 Processo Seletivo.  
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 Processo Seletivo, Cargo e número de Inscrição, até a 
data de publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto a Prefeitura Municipal de 
Ivaiporã,  situada à rua Rio Grande do Norte, 1000 – Centro -  CEP: 86870.000, Ivaiporã/PR ou enviar a 
documentação via SEDEX com AR, para o mesmo endereço, aos cuidados da Comissão Organizadora do 
Processo Seletivo - Edital nº 041/2017.  
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 Processo Seletivo 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 Afonso Botelho, nº 838, 
Trianon, CEP 85012-030, Guarapuava/PR, ou enviada para o e-mail de atendimento ao candidato: 
secretaria@concursosfau.com.br.  
18.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Ivaiporã/PR, 15 de março de 2017. 
 
 
 

Miguel Roberto do Amaral 
Prefeito Municipal  

 



                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORÃ 
                                                             ESTADO DO PARANÁ 
 
 
 

A N E X O   I   E D I T A L   D E   P R O C E S S O S E L E T I V O   Nº 041/2017 
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  

 

 
CARGOS NÍVEL SUPERIOR 

CARGO 101 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL SUPERIOR  
Requisitos:  Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Ó rgão da Classe  
Atribuições:  Liderar a equipe de trabalho responsabilizando−se pela prestação dos cuidados de 
enfermagem; prestar cuidados de promoção, manutenção, recuperação da saúde do paciente internado; 
distribuir atividades para os funcionários em cada turno de trabalho; prestar assistência sistematizada de 
enfermagem; supervisionar e avaliar todos os membros da equipe de enfermagem no desempenho das 
suas atividades; prestar cuidados diretos de enfermagem aos pacientes graves e aos submetidos a exame 
de risco; determinar o horário das medicações e tratamentos prescritos; fazer previsão de material de 
consumo da unidade; zelar pela manutenção e conservação de equipamentos de material da unidade; 
participar de programa de educação continuada; participar de reuniões quando convocado(a); participar do 
dimensionamento de pessoal de sua unidade; participar de pesquisa na área de enfermagem; realizar a 
avaliação de desempenho dos funcionários sob sua responsabilidade, juntamente com o enfermeiro, 
gerente do serviço e educação continuada; garantir a continuidade da assistência ao paciente após o seu 
plantão; atender os princípios éticos e normativos da instituição. 

 
 

CARGO 102 DIRETOR CLÍNICO HOSPITALAR  
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina e Registro no Ór gão da Classe  
Atribuições:  zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares em vigor; assegurar 
condições dignas de trabalho e os meios indispensáveis à prática médica, visando o melhor desempenho do 
Corpo Clínico e demais profissional de saúde em benefício da população usuária da instituição; assegurar o 
pleno e autônomo funcionamento das Comissões de Ética Médica; cientificar à Mesa Administrativa da 
instituição das irregularidades que se relacionem com a boa ordem, asseio e disciplina hospitalares; executar 
e fazer executar a orientação dada pela instituição em matéria administrativa; representar a instituição em 
suas relações com as autoridades sanitárias e outras, quando exigirem a legislação em vigor; manter perfeito 
relacionamento com os membros do Corpo Clínico da instituição; proceder o cadastro de responsável técnico 
junto ao CRM; desempenhar atividades de Responsabilidade Técnica, como a fiscalização técnica e ética, 
devendo primar pela fiel aplicação do Código de ética médica no Consórcio, respondendo ética e civilmente 
pelas infrações éticas cometidas; supervisionar a execução das atividades de assistência médica da 
instituição; zelar pelo fiel cumprimento do Regimento Interno do Corpo Clínico da instituição; coordenar as 
atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas participando do estudo de casos, 
estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; participar na elaboração 
e/ou adequação de programas, normas e rotinas, visando à sistematização e melhoria da qualidade de ações 
de saúde prestadas. 

 
 

CARGO 103 DIRETOR DE ENFERMAGEM 
Requisitos: Ensino Superior Completo em Enfermagem e Registro no Ó rgão da Classe  
Atribuições:  Organizar o Serviço de Enfermagem de acordo com a especificidade da Instituição 
elaborando e fazendo cumprir o Regimento do Serviço de Enfermagem, Manual de Normas e Rotinas dos 
procedimentos de enfermagem, que devem ser de conhecimento obrigatório de todos os profissionais de 
enfermagem; Manter o quadro funcional de Enfermagem, e sempre que necessário, atualizar a listagem 
completa dos profissionais de enfermagem por categoria, número de inscrição no Coren−PR, endereço 
completo e o número de seu CPF, assim como as alterações,  admissões, demissões, licenças  por tempo 
indeterminado, conforme determina a Resolução Cofen; Informar ao gestor o quantitativo necessário de 
profissionais de enfermagem, observando o disposto na Resolução Cofen; Elaborar escala de trabalho do 
pessoal de enfermagem, com os seguintes dados: nome completo do colaborador; categoria profissional e 
número de registro; setor ou função de atuação; carga horária do profissional; informação sobre os dias a 
serem trabalhados, como diarista ou plantão. A escala deverá conter data, assinatura do Gerente de 
Enfermagem e estar fixada em local visível; Promover educação permanente da Equipe de Enfermagem, 
por meio de capacitação, aperfeiçoamento e avaliação de desempenho periódica, com os devidos 
registros e listagem com assinatura dos participantes; Manter registro das atividades técnicas e 
administrativas de Enfermagem em prontuário do paciente, devidamente assinadas, com número da 
inscrição do conselho da classe e carimbo individual; Manter controle da situação dos profissionais de 



Enfermagem no que tange a legalidade dos mesmos; Participar do processo de recrutamento e seleção 
dos profissionais de enfermagem; Implantar com a Equipe de Enfermagem a Comissão de Ética de 
Enfermagem e manter as normatizações estabelecidas no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, Implantar, desenvolver e aperfeiçoar a Sistematização da Assistência de Enfermagem na 
Instituição, de acordo com a Resolução Cofen; Manter o pessoal de enfermagem devidamente identificado 
em serviço e portando a Cédula de Identidade Profissional; Zelar por suas atividades privativas. 

 
 

CARGO 104 FARMACÊUTICO HOSPITALAR  
Requisitos: Ensino Superior Completo em Farmácia e Registro no Ór gão da Classe  
Atribuições:  Assumir a coordenação técnica nas discussões para seleção e aquisição de medicamentos, 
germicidas e correlatos, garantindo sua qualidade e otimizando a terapia medicamentosa; cumprir normas 
e disposições gerais relativas ao armazenamento, controle de estoque e distribuição de medicamentos, 
correlatos, germicidas e materiais médicos hospitalares; Estabelecer um sistema, eficiente, eficaz e seguro 
de dispensação para pacientes ambulatoriais e internados, de acordo com as condições técnicas 
hospitalares, onde ele se efetive; Dispor de setor de farmacotécnica composto de unidades para: a) 
manipulação de fórmulas magistrais e oficinais; b) manipulação e controle de antineoplásicos; c) preparo e 
diluição de germicidas; d) reconstituição de medicamentos, preparo de misturas intravenosas e nutrição 
parenteral; e) fracionamento de doses; f) análises e controles correspondentes; g) produção de 
medicamentos; h) outras atividades passíveis de serem realizadas segundo a constituição da farmácia 
hospitalar e características do hospital. 

 
 
 

CARGOS NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO 
CARGO 201 AGENTE DE APOIO ADMINISTATIVO  

Requisitos: Ensino Médio Completo  
Atribuições:  emitir e proceder registros de boletins de atendimento, documentos de internação, altas, 
óbitos e outras ocorrências verificadas no âmbito hospitalar, encaminhando cópias ao setor competente de 
documentação médica e estatística;  digitar expedientes diversos; proceder a emissão de contas e faturas; 
prestar informações sobre o estado de saúde dos pacientes, conforme os registros liberados; 5 − expedir 
cartões de hospitalização e de visitas aos pacientes; orientar e prestar informações sobre setores 
adequados de atendimento; controlar o fluxo de visitas e de veículos nas áreas de acesso do hospital, 
receber e expedir documentos, coletando os dados necessários para o correto preenchimento e 
informações exigidas; elaborar mapas de baixa, borderô diário de boletins emitidos e requisições diversas. 

 
 

CARGO 202 AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR  
Requisitos: Ensino Médio Completo  
Atribuições:  emitir e proceder registros de boletins de atendimento, documentos de internação, altas, óbitos 
e outras ocorrências verificadas no âmbito hospitalar, encaminhando cópias ao setor competente de 
documentação médica e estatística;  digitar expedientes diversos; proceder a emissão de contas e faturas; 
prestar informações sobre o estado de saúde dos pacientes, conforme os registros liberados; 5 − expedir 
cartões de hospitalização e de visitas aos pacientes; orientar e prestar informações sobre setores adequados 
de atendimento; controlar o fluxo de visitas e de veículos nas áreas de acesso do hospital, receber e expedir 
documentos, coletando os dados necessários para o correto preenchimento e informações exigidas; elaborar 
mapas de baixa, borderô diário de boletins emitidos e requisições diversas. 

 
 

CARGO 203 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO  
Requisitos: Ensino Médio Completo, Curso de Técnico em Enfermagem  Completo e Registro no Órgão da 
Classe  
Atribuições:  Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob 
supervisão do enfermeiro, assim como colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na 
Instituição; Auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em 
programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar; Preparar clientes 
para consultas e exames, orientando−os sobre as condições de realização dos mesmos; Colher e ou 
auxiliar o cliente na coleta de material para exames de laboratório, segundo orientação. Realizar exames de 
eletro diagnósticos e registrar os eletrocardiogramas efetuados, segundo instruções médicas ou de 
enfermagem; Orientar e auxiliar clientes, prestando informações relativas a higiene, alimentação, utilização 
de medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as condições 
gerais dos clientes, segundo prescrição médica e de enfermagem; Preparar e administrar medicações por 
via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição médica, 
sob supervisão do Enfermeiro; Cumprir prescrições de assistência médica e de enfermagem; Realizar a 



movimentação e o transporte de clientes de maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e 
emergência; Realizar controles e registros das atividades do setor e outros que se fizerem necessários 
para a realização de relatórios e controle estatístico; Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e 
obstétricas, preparando−as conforme o necessário. Efetuar o controle diário do material utilizado, bem 
como requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à 
saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; Manter 
equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao 
superior eventuais problemas; Executar atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e 
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; Propor a aquisição de novos instrumentos 
para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados; Realizar atividades na promoção de 
campanha do aleitamento materno bem como a coleta no lactário ou no domicílio; Auxiliar na preparação 
do corpo após o óbito; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, utilizando−se de equipamentos e programas de informática; Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; 

 
 

CARGO 204 AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR  
Requisitos: Ensino Médio Completo e Curso de Auxiliar de Farmáci a 
Atribuições:  Receber, conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; entregar 
medicamentos diariamente e produtos afins nas unidades de internação;  organizar e manter o estoque 
de medicamentos, ordenando as prateleiras; 4 − separar requisições e receitas; providenciar a 
atualização de entradas e saídas de medicamentos; 6 − fazer a digitação de prescrição médica;  
manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos sob sua responsabilidade no trabalho; 
desempenhar tarefas afins; cumprir orientações e ordens dos superiores; as atribuições previstas nos 
itens “1”, “2”, “3” e “4” serão desenvolvidas sempre sob orientação e supervisão do Médico ou 
Farmacêutico responsável; primar pela qualidade dos serviços executados; velar pela guarda, 
conservação, higiene e economia dos materiais a si confiados, recolhendo−os e armazenando−os 
adequadamente ao final de cada expediente; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do 
cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do 
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público; 
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; outras funções afins e correlatas ao 
cargo que lhes forem solicitadas pelo superior hierárquico. 

 
 

CARGO 205 TÉCNICO EM RAIO X 
Requisitos: Curso de Técnico em Radiologia e Registro no Órgão da Classe  
Atribuições:  Operar Tomógrafo, Sistemas de Hemodinâmica, aparelhos de Raios X e outros acionando 
seus comandos e observando instruções de funcionamento, para provocar a descarga de radioatividade 
correta; Preparar equipamento, sala de exame e material, averiguando condições técnicas e acessórios 
necessários; Preparar clientes para exame e ou radioterapia; Prestar atendimento aos clientes, realizando 
as atividades segundo normas e procedimentos de biossegurança e código de conduta; Revelar chapas e 
filmes radiológicos, zelando pela qualidade das imagens; Realizar o processamento e a documentação das 
imagens adquiridas; Controlar radiografias realizadas, registrando números, discriminando tipo e 
requisitante; Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e 
comunicando ao superior eventuais problemas; Participar de programa de treinamento, quando convocado; 
Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando−se de equipamentos e programas de 
informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 
 

CARGOS NÍVEL FUNDAMENTAL  
CARGO 301 AGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR  

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto – 1ª a 4ª série completa  
Atribuições:  Vigiar e zelar pelos bens móveis e imóveis da Fundação; Relatar os fatos ocorridos, durante o 
período de vigilância, à chefia imediata; Controlar e orientar a entrada e saída de pessoas, veículos e 
materiais, exigindo a necessária identificação de credenciais visadas pelo órgão competente; Vistoriar 
rotineiramente a parte externa da Fundação e o fechamento das dependências internas, 
responsabilizando−se pelo cumprimento das normas de segurança estabelecidas; Realizar vistorias e rondas 
sistemáticas em todas as dependências da Fundação, prevenindo situações que coloquem em risco a 
integridade do prédio, dos equipamentos e a segurança dos servidores e usuários; Executar outras tarefas 
que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação. 

 
 

CARGO 302 AGENTE OPERACIONAL DE APOIO HOSPITALAR  
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto – 1ª a 4ª série incompleta  



Atribuições:  Realizar as tarefas especificas de higienização e lavagem das roupas do Pronto 
Atendimento mediante o emprego ou não de equipamentos; Realizar a limpeza e a conservação das 
instalações e equipamentos onde funciona as unidade de lavagem das roupas do Pronto Atendimento; 
Utilizar técnicas e produtos apropriados, de acordo, com as normas estabelecidas e orientação 
superior; Varrer, lavar, limpar, paredes, janelas, portas, máquinas, móveis, equipamentos; Executar 
serviços de limpeza em escadarias, áreas e pátios; manter as instalações sanitárias limpas; limpar 
carpetes, lustres, lâmpadas, luminárias, fechaduras e olear móveis; trocar toalhas, colocar sabão e 
papel sanitário nos banheiros, lavatórios, remover lixos e detritos, desinfetar bens móveis; Arrumar 
dormitórios e enfermaria, preparar leitos e mudar roupa de cama; juntar, contar e transportar a roupa 
servida (de cama e vestuário), auxiliar eventualmente em consertos de roupas; lavar manualmente, ou 
por meio de instrumentos mecânicos, lençóis, toalhas ou vestuários em geral, passar a ferro e 
engomar a roupa lavada, lavar frascos, recipientes e apetrechos de enfermaria, ambulatório; 
Coordenar as atividades relacionadas ao preparo das refeições; Preparar as refeições sob a supervisão 
do nutricionista atendendo aos métodos de cozimento e padrões de qualidade dos alimentos; Auxiliar a 
servir lanches e refeições; Auxiliar na higienização de louças, utensílios e da cozinha em geral; Zelar 
pela conservação dos alimentos estocados, providenciando as condições necessárias para evitar 
deterioração e perdas; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Executar outras 
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; Preparar carnes, aves e peixes para 
cozimento, cortando−os, limpando−os, pesando−os, separando− os de acordo com porções solicitadas e 
acondicionando−os; Auxiliar no preparo de refeições, lavando, descascando, escolhendo, picando ou 
moendo ingredientes, elaborando pratos simples sob orientação, conforme a necessidade; Zelar pela 
higiene e limpeza das instalações, equipamentos e utensílios da cozinha; Afiar facas e outros 
instrumentos de corte; Executar abastecimento do local de distribuição das refeições; Efetuar carga e 
descarga de gêneros não perecíveis e materiais do restaurante; Manter livre de contaminação ou de 
deterioração os víveres sob sua guarda; Operar aparelhos ou equipamentos de preparo e manipulação 
dos gêneros alimentícios, aparelhos de aquecimento ou refrigeração, sob a orientação do cozinheiro ou 
nutricionista; Executar preparações culinárias simples; Zelar pela segurança individual e coletiva, 
utilizando equipamentos de proteção apropriados, quando da execução dos serviços; Zelar pela 
guarda, conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, 
bem como do local de trabalho; Executar o descarte de resíduos de materiais provenientes do local de 
trabalho; Executar outras tarefas correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
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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 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 Ivaiporã 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  
CARGO: 101 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL SUPERIOR  

Conhecimento Específico: Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Políticas 
públicas de Saúde da criança e adolescente, mulher, homem, idoso. Vigilância em saúde 
(epidemiológica ambiental e Sanitária). Educação em saúde, Desequilíbrio hidroeletrolítico, 
Técnicas de enfermagem: oxigênio terapia, termoterapia. Tratamento de feridas, sonda vesical 
e nasogástrica, nebulização, Administração de fármacos por todas as vias, princípio ativo, 
cálculo, diluição e assistência de enfermagem. Assistência de Enfermagem nas doenças 
infectocontagiosas e parasitárias, Hipertensão, Diabetes, Atenção a Saúde da Mulher, 
Atenção a Saúde da Criança e Adolescente, Adulto e Atenção a Saúde da pessoa Idosa, 
Atenção à saúde do Homem, Assistência de Enfermagem nas urgências e emergências, 
Assistência de enfermagem a pacientes com transtornos agudos, crônico-degenerativos e 
mentais.  Imunização: (Calendário vacinal, Reações adversas, Rede de Frios), Intervenções 
de enfermagem na internação domiciliar, administração em enfermagem, gerenciamento de 
recursos materiais.  Assistência integral as pessoas em situação de risco: violência contra a 
criança, adolescente, mulher e idoso; Código de Ética Profissional. Gerenciamento dos 
resíduos sólidos dos serviços de saúde. Biossegurança: conceito, normas de prevenção e 
controle de infecção. Higienização das mãos. Assistência de enfermagem na morte e morrer. 
Assistência de enfermagem nas Doenças respiratórias crônicas. RDC 36/2013 (institui ações 
para a segurança do paciente em serviços de saúde). 
 

CARGO: 102 DIRETOR CLINICO HOSPITALAR  
Conhecimento Específico: Gerência do ambiente hospitalar. Identificação do risco no 
ambiente de saúde. Manutenção dos edifícios de saúde. Manutenção de equipamentos 
médico- hospitalares. Planos de manutenção para sistemas funcionais prediais em unidades 
de saúde. Noções básicas de informática. Desenvolvimento de atividades de acordo com as 
atribuições do cargo. 
 
 

CARGO: 103 DIRETOR DE ENFERMAGEM 
Conhecimento Específico: Gerência do ambiente de enfermagem hospitalar. Identificação do 
risco no ambiente de saúde. Noções básicas de informática. Desenvolvimento de atividades 



de acordo com as atribuições do cargo. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), 
Políticas públicas de Saúde da criança e adolescente, mulher, homem, idoso. Vigilância em 
saúde (epidemiológica ambiental e Sanitária). Educação em saúde, Desequilíbrio 
hidroeletrolítico, Técnicas de enfermagem: oxigênio terapia, termoterapia. Tratamento de 
feridas, sonda vesical e nasogástrica, nebulização, Administração de fármacos por todas as 
vias, princípio ativo, cálculo, diluição e assistência de enfermagem. Assistência de 
Enfermagem nas doenças infectocontagiosas e parasitárias, Hipertensão, Diabetes, Atenção a 
Saúde da Mulher, Atenção a Saúde da Criança e Adolescente, Adulto e Atenção a Saúde da 
pessoa Idosa, Atenção à saúde do Homem, Assistência de Enfermagem nas urgências e 
emergências, Assistência de enfermagem a pacientes com transtornos agudos, crônico-
degenerativos e mentais.  Imunização: (Calendário vacinal, Reações adversas, Rede de 
Frios), Intervenções de enfermagem na internação domiciliar, administração em enfermagem, 
gerenciamento de recursos materiais.  Assistência integral as pessoas em situação de risco: 
violência contra a criança, adolescente, mulher e idoso; Código de Ética Profissional. 
Gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde. Biossegurança: conceito, normas 
de prevenção e controle de infecção. Higienização das mãos. Assistência de enfermagem na 
morte e morrer. Assistência de enfermagem nas Doenças respiratórias crônicas. RDC 36/2013 
(institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde). 
 
 

CARGO: 104 FARMACÊUTICO HOSPITALAR  
Conhecimento Específico: 1. Legislação farmacêutica, ética profissional, gestão da farmácia 
hospitalar, sistema de distribuição de medicamentos: coletivo, individualizado e dose unitária. 
2. Farmacotécnica de produtos não estéreis: análise de formulações; manipulação de fórmulas 
magistrais e oficinas; estabilidade de formulações extemporâneas; unitarização de 
medicamentos sólidos e líquidos; controle de qualidade. 3. Farmacotécnica de produtos 
estéreis: reconstituição, diluição e estabilidade de medicamentos injetáveis; unitarização e 
fracionamento para dispensação por dose unitária; preparo de soluções para nutrição 
parenteral e outras formulações de grande volume; controle microbiológico, controle de 
qualidade; manipulação de quimioterápicos antineoplasicos; validação de processos. cálculos 
em farmácia, gestão de estoque: aquisição, armazenamento e controle de produtos 
farmacêuticos; sistema informatizados de controle de estoque; farmacodinâmica: vias de 
administração de medicamentos; mecanismos de ação dos fármacos; interação 
medicamentosa; fatores que interferem na ação dos fármacos; efeitos colaterais e reações 
adversas; alergia, tolerância e intoxicação; utilização de medicamentos em populações 
especiais: neonatos, crianças, gestantes, idosos; utilização de medicamentos em condições 
especiais: insuficiência renal, hepática, cardio vascular e respiratória. 4. Farmacocinética: 
conceitos gerais; parâmetros farmacocinéticos; metabolismo de medicamentos; margem 
terapêutica; posologia; fatores que alteram a farmacocinética; monitorização de fármacos na 
prática clínica; metodologia de monitorização. 5. Farmácia clínica e atenção farmacêutica: 
conceitos; uso racional de medicamentos; controle e seguimento de paciente; problemas 
relacionados ao medicamento; monitorização da farmacoterapia; farmacoepidemiologia: 
farmacovigilância e estudos de utilização de medicamentos. 6. Farmacoeconomia: conceitos 
gerais; análise custos-benefício, custo-utilidade e custominimização. 7. Seleção de 
medicamentos: conceitos; padronização de medicamentos. Leis Orgânicas na Saúde – Lei 
8.080/90 e Lei 8.142/90, Normativas do SUS, Artigos 196 e 198 da Constituição Federal. 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E TÉ CNICO 
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 Ivaiporã 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  
CARGO: 201 AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO  

Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações. 
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão 
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de 
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos 
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho 
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de 
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de 
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos. 
Ética profissional. Noções básicas de informática. 
 

CARGO: 202 AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR  
Conhecimento Específico: Ética na Administração Pública. A natureza das organizações. 
Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento, 
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão 
por processos. Sistema de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de 
dados pessoais. Desenvolvimento de Recursos Humanos e educação corporativa. Elementos 
da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no ambiente de trabalho. Trabalho 
em Equipe. Organização do ambiente de trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de 
administração de materiais. Noções de controle orçamentário. Noções básicas de logística de 
bens e materiais. Atividades de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de 
documentos. Gestão de arquivos, documentação: tipos de correspondências e documentos. 
Ética profissional. Noções básicas de informática. 
 

CARGO: 203 AGENTE DE ENFERMAGEM NÍVEL MÉDIO  
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 
 

CARGO: 204 AUXILIAR DE FARMÁCIA HOSPITALAR  
Conhecimento Específico: Importância das relações humanas e da comunicação: seus 
conceitos, elementos, formas e barreiras. Princípio de qualidade no atendimento. Formas 
farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou comercial, concentração dos 
medicamentos. Princípios de Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas preventivas e 
auxiliares na conservação dos medicamentos. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Anti-
sepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e 
farmácia hospitalar. Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício 
Profissional. Noções de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de 
distribuição de medicamentos. Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 
12.05.1998. Dispensação de Produtos Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e 
Conservação de medicamentos e produtos. Noções de Organização e Funcionamento de 
Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar. Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema Único de 
Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Assuntos relacionados à 
sua área de atuação e ética no trabalho. 
 

CARGO: 205 TÉCNICO EM RAIO X 
Conhecimento Espe cífico: Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e 
responsabilidade; Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, 
coluna, tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos 
básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio X, estrutura 
básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura; Exames contrastados; Conhecimentos 
de técnicas de utilização do Raio X; Conhecimentos de técnicas de revelação e fixação e de 
elementos dos componentes químicos do revelador e fixador; Legislação concernente ao 
operador de Raio X; Riscos e precauções - equipamentos de proteção individual e coletiva; 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção 
Hospitalar. 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AO CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL  INCOMPLETO 
Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos. Sinônimos e antônimos. 
Ortografia oficial. Conjugações verbais. Colocação de pronomes nas frases. Divisão silábica. 
Usos dos “porquês”. Usos de “mau” e “mal”. 
Raciocínio Lógico e Matemático : leitura e representação de numerais: o número em 
diferentes situações. Sequência numérica. Antecessor e sucessor. Par e impar. Resolução de 
problemas envolvendo adição e subtração. Conceito de metade, dobro e triplo. Resolução de 
problemas por meio de ilustração e/ou operações. Conceito de maior/menor; largo/estreito; 
Comprido/curto; grosso/fino; alto/baixo; pesado/leve. Noções básicas de medida: 
comprimento, valor, tempo e massa. 
Conhecimentos Gerais: 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 Ivaiporã, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 
 
 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO  
CARGO: 301 AGENTE DE SEGURANÇA HOSPITALAR  

Conhecimento Específico: Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 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 vigia. Noções básicas de atendimento ao público. 
Noções básicas de segurança. 
 



CARGO: 302 AGENTE OPERACIONAL DE APOIO HOSPITALAR  
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas 
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza 
de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, 
pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal 
e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no 
trabalho; Noções de primeiros socorros. 
 


