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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
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 279/2020
ABERTURA

O Prefeito do Município de Terra Roxa, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas
neste Edital, em conformidade com:
- a Constituição Federal;
- a Lei Orgânica Municipal de Terra Roxa;
- a Lei Municipal nº 92/91, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público do Município de Terra Roxa e dá
outras providências, e suas alterações;
- a Lei Municipal nº 86/95, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores públicos do Município de Terra Roxa e
dá outras providências, e suas alterações;
- a Lei Ordinária Municipal nº 1.219/2014, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários e suas alterações;
- a Lei Ordinária Municipal nº 1582/2017, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e remuneração dos
profissionais do magistério do município de Terra Roxa, estado do Paraná, e dá outras providências;
- a Instrução Normativa 142/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- a Portaria Ministerial n°1.886/97, Portaria do Gabinete do Ministério da Saúde nº 267/GM/2001;
- a Deliberação nº 02/14 do Conselho Estadual de Educação;
TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas e
cadastro de reserva, do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio 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.
1.1.1 Todas as publicações do presente concurso público, serão realizadas nos sites
www.concursosfau.com.br e https://terraroxa.atende.net e no Diário Oficial do Município até a homologação
final do concurso, após serão efetuadas apenas no Diário Oficial do Município.
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas e cadastro de reserva, sob regime estatutário, no quadro da
Prefeitura Municipal de Terra Roxa de acordo com as Tabelas 2.1, 2.2 e 2,3 deste Edital, e tem prazo de
validade de 2 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual
período, a critério da Prefeitura Municipal de Terra Roxa.
1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e
habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório para todos
os cargos e prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos de Nível Superior, de acordo
com a Tabela do item 8.1 deste Edital;
1.3.1 Para os cargos de Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola, Motorista, Auxiliar de
Serviços Gerais Funções I, Auxiliar de Serviços Gerais Funções II, haverá a realização de prova
prática, de caráter eliminatório e classificatório conforme tabelas 8.2 e 8.3 deste Edital.
1.4 A convocação para as vagas informadas nas Tabelas 2.1, 2.2 e 2.3 deste Edital será feita de acordo
com a necessidade, a conveniência e a possibilidade financeira da Prefeitura Municipal de Terra Roxa,
dentro do prazo de validade do concurso.
1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital.

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, devendo o mesmo constar nome do
candidato, data de expedição, assinatura e carimbo com número do CRM do médico especialista. 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 01 de abril de 2020.
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 14 deste Edital.
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com
deficiência.
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, esta será
preenchida 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

demais

publicações
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eletrônico

1.9 O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no prazo de validade de que
trata o presente Edital.
1.10 Durante o período de validade do concurso, a Prefeitura Municipal de Terra Roxa reserva-se o direito de
proceder às nomeações em número que atenda aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, dentro das vagas existentes ou que possam vir a existir.
2. DOS CARGOS

TABELA 2.1

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:

104
105
106
107
108
109

110

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

NÍVEL SUPERIOR
Vagas
Vagas PcD
Cadastro
Reserva

Cargo

Carga
Horária
Semanal

Vagas
Ampla
Concorrênc
ia

Remuneração Inicial
Bruta
R$

Taxa de
Inscrição
R$

Assistente
Social
Dentista II
Fisioterapeu
ta I
Médico
Generalista
I
Médico
Generalista
II
Médico
Generalista
III
Médico
Generalista
IV
Médico
Especialista
Pediatria
Médico
Especialista
Ginecologist
a e Obstetra
Professor
Magistério

30

01

Sim

R$ 4.375,20

R$ 100,00

20
20

01
01

30

01

Sim
Sim

R$ 4.772,32
R$2.186,91

R$ 100,00
R$ 100,00

Sim

R$ 12.075,00

R$ 100,00

40

01

Sim

R$ 16.100,00

R$ 100,00

24

01

Sim

R$ 9.660,00

R$ 100,00

12

01

Sim

R$ 4.830,00

R$ 100,00

20

01

Sim

R$ 9.000,00

R$ 100,00

20

01

Sim

R$ 9.000,00

R$ 100,00

20

10

Sim

Curso/Habilita
ção em
Magistério ou
Formação de
Docentes em
Nível Médio

R$
1.273,74

Graduação
em
Licenciatura
em
Pedagogia ou
Curso Normal
TERRA Superior.
ROXA

R$
1.719,56

R$ 100,00

Formação em
nível de PósGraduação
na Área da
Educação.

Psicólogo
Técnico em
Manutenção
em
Informática I

40
20

01
01

Sim
Sim

6.2.1 a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
6.2.1.1 solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção
amamentando (levar acompanhante);
6.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia
autenticada) que ateste esta necessidade, conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital.
6.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida
de realizar a prova na ausência deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala
reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer
pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
6.2.3 ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item
13 deste Edital durante a realização do certame.

R$ 100,00
R$ 100,00

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO
Caixa Postal 3023
Guarapuava – PR
CEP 85.010-980
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Terra Roxa
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

6.7 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO não se responsabiliza por qualquer tipo de
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu destino.
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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 01 de abril de 2020. O candidato que
tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso conforme disposto no
item 14 deste Edital.

Agente Administrativo
Cuidador
Monitor Educacional
Recepcionista
Técnico em Enfermagem

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO (1)
Carga
Vagas Ampla
Vagas
Horária
Concorrênci
Cadastro
Semanal
a
Reserva
40
40
40
40
40

02
01
01
01
01

Vagas
PcD

Remuneração
Inicial Bruta
R$

Taxa de
Inscrição
R$

R$ 2.420,84
R$ 1.521,99
R$ 1.423,93
R$ 1.648,83
R$ 1.761,23

R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00
R$ 80,00

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

7.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado nos endereços eletrônicos www.concursosfau.com.br
e https://terraroxa.atende.net e Diário Oficial do Município na data provável de 01 de abril de 2020.
7.2 No edital de deferimento das inscrições, constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla
concorrência, às vagas para portadores de deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais
para a realização da prova.
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme o
disposto no item 14 deste Edital.

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

TABELA 2.3
Código
do
Cargo
301
302
303
304

Cargo

Motorista
Operador de Máquinas/Operador
de Máquina Patrola
Auxiliar de Serviços Gerais
Funções I
Auxiliar de Serviços Gerais
Funções II

NÍVEL FUNDAMENTAL (1)
Carga
Vagas Ampla
Vagas
Horária
Concorrência
Cadastr
Semanal
o
Reserva
40
02
Sim
40
02
Sim

Vagas
PcD

Remuneração
Inicial Bruta
R$

Taxa de
Inscrição
R$

R$ 1.710,90
R$ 1.977,46

R$ 60,00
R$ 60,00

40

02

Sim

R$ 1.297,46

R$ 60,00

40

04

Sim

R$ 1.297,46

R$ 60,00

(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 Terra Roxa:
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 Terra Roxa;
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 nos últimos 05 (cinco) anos a contar
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
da data da entrega de documentos;
i) demais exigências contidas neste Edital
e legislaçãoDO
municipal
aplicável.
ESTADO
PARANÁ

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.

4.5 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 O candidato poderá realizar mais de uma inscrição, mas no dia de realização da prova deverá
optar por qual cargo irá concorrer, caso haja coincidência de horário de aplicação da prova objetiva.
Não haverá ressarcimento do valor pago.
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
Terra Roxa.
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 17 de março de 2020. 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 Terra Roxa 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.
4.12 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Federal nº 6.593/2008 poderão
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2020, 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 Terra Roxa, no Protocolo Geral, localizada na Av. Costa e Silva, 95, Terra Roxa, CEP 85.990-000
– Estado do Paraná, no horário das 08:00hs às 11:30hs e 13:30 ás 17:00hs.

PREFEITURA
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4.13 Poderá solicitar a isenção
de taxa de inscrição
o candidato DE
que: TERRA
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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, ou
III – for doador de sangue, devendo comprovar no mínimo 3 (três) doações em um ano para entidade oficial ou
credenciada da União, Estado ou Município, devendo apresentar no ato da inscrição documento comprobatório
emitido pela entidade coletora discriminando o número de doações e datas de sua realização.
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 ou
III - declaração conforme estabelecido no item 4.13.III.
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 na
Prefeitura Municipal de Terra Roxa, no Protocolo Geral, localizada na Av. Costa e Silva, 95, Terra Roxa, CEP
85.990-000 – Estado do Paraná, no horário das 08:00hs às 11:30hs e 13:30 ás 17:00hs..
II.2 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata os incisos I, II e III
do item 4.14 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e forma solicitada, implicará no
indeferimento do pedido de isenção.
II.3 Os itens I e II devem ser comprovados conjuntamente e o item III isoladamente.
II.4 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição
será divulgado no dia 02 de março de 2020 pelo site www.concursosfau.com.br.
II.5 - 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 16 de março de 2020, e efetuar o pagamento até às 23hs59min do dia 17 de março de
2020.
5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
5.1 Às pessoas com deficiência, serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas de cada cargo elencado no
item 2 deste Edital.
§1º A primeira vaga de reserva se dará na 5ª vaga.
§2º Após a primeira vaga, será assegurada a convocação de 1 (um) candidato com deficiência aprovado no
Concurso Público, a cada 20 (vinte) nomeações de candidatos efetivadas em cada cargo, durante o processo
de validade do concurso, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por
médica especial ou médico designado, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado
inapto para o exercício do cargo.
5.1.2 quando o número de vagas reservadas aos portadores de deficiência resultar em fração, arredondar-se-á
para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou
para número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).
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);

50,00

25,00

0,00
100,00

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO

12.2 Para os cargos da Tabela 8.1, a Nota Final dos candidatos habilitados será a soma da nota obtida na
prova objetiva e prova de títulos.

11.2 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 Para os cargos das Tabelas 8.2 e 8.3, a Nota Final dos candidatos habilitados será a nota obtida na prova
objetiva e prova prática, dividido por dois.
12.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme artigo
27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos, quando houver;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;
e) tiver maior idade, exceto os enquadrados na alínea “a” deste subitem.

11.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão: a) baixar e preencher
o Formulário de Cadastro de Títulos das 08h00min do dia 23 de abril de 2020 até às 23h59min do dia 24 de
abril de 2020 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.
11.3.1 é de exclusiva responsabilidade do candidato baixar o Formulário de Cadastro de Títulos no site e
preencher os títulos de acordo com o solicitado, e efetuar a entrega dos documentos e a comprovação dos
títulos.
11.3.2 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.

m

PRE E URA MUN C PA DE ERRA ROXA
ES ADO DO PARANÁ

TABELA 11.1

01

02

OS CARGOS DA TABELA 8.1
TÍTULOS
PONTOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
10,00
10,00
Diploma de curso de
pós-graduação em nível por título
de doutorado (título de
doutor) na área do
cargo/especialidade a
que concorre
5,00
5,00
Diploma de curso de
pós-graduação em nível por título
de mestrado (título de
mestre) na área do
cargo/especialidade a
que concorre.
PREFEITURA
DE
2,50 MUNICIPAL
5,00
Certificado de
curso de

TABELA 8.1
CARGO

FASE

- Assistente Social
- Dentista II
- Fisioterapeuta I
- Médico Generalista I
- Médico Generalista II
- Médico Generalista III
- Médico Generalista IV
- Médico Especialista
Pediatria
- Médico Especialista
Ginecologista e Obstetra
- Professor Magistério
- Psicólogo
- Técnico em Manutenção em
Informática I *

*

1ª

2ª

TIPO DE
PROVA

Objetiva

Títulos

NÍVEL SUPERIOR
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO
QUESTÕES
Língua Portuguesa
Matemática/Raciocínio
Lógico
Conhecimentos
Gerais/Atualidades
Conhecimento Específico
De acordo com item 11

07
07

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)
2,00
2,00

VALOR
TOTAL
(PONTOS)
14,00
14,00

06

2,00

12,00

Classificatório
e Eliminatório

20

3,00
20,00

60,00
20,00

Classificatório

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

40

m

m

- Agente Administrativo *
- Cuidador *
- Monitor Educacional *
- Recepcionista *
- Técnico em Enfermagem *

*

NÍVEL MÉDIO/TÉNICO
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Matemática/Raciocínio
1ª
Objetiva
Lógico
Conhecimentos
Gerais/Atualidades
Conhecimento Específico
TOTAL DE
QUESTÕES E PONTOS
PREFEITURA
MUNICIPAL

somente prova objetiva

------------

CARGO

FASE

- Motorista *

1ª

- Operador de
Máquinas/Operador de
Máquina Patrola *
- Auxiliar de Serviços Gerais
Funções I *

TIPO DE
PROVA

120,00

------------

07
07

VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)
2,00
2,00

VALOR
TOTAL
(PONTOS)
14,00
14,00

06

2,00

12,00

Classificatório
e Eliminatório

20

3,00

60,00
100,00

------------

NÍVEL FUNDAMENTAL
ÁREA DE
Nº DE
CONHECIMENTO
QUESTÕES

Objetiva

Língua Portuguesa
Matemática/Raciocínio
Lógico
Conhecimentos
Gerais/Atualidades
Conhecimento Específico
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

m

m

m m

m
m

m

m

m

m

m

m
m
m

20,00

m

m

m

m

m

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

m
m

11.3.5 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.

m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

m

m

m
m

m
m

m

m

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

m

m

m

11.3.11 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.
11.3.12 A relação com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço
eletrônico www.concursosfau.com.br

07
07

VALOR
TOTAL
(PONTOS)
14,00
14,00

06

2,00

12,00

20
40

3,00
------------

60,00
100,00

m

m

11.3.13 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 14.

m

m

m

m

11.4. DA TITULAÇÃO ACADÊMICA
m

11.4.1 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 11.1. O candidato
deverá enviar, além do título que pretende pontuar, o título de especialização referente ao requisito do
cargo, quando for o caso;

m

m

m
m

m

11.4.2 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.

m

m

m

m

m
m

m

m m
m

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

m
m

m

m
m
m

11.5 Para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS/OPERADOR DE MÁQUINA PATROLA, MOTORISTA E AUXILIAR
DE SERVIÇOS GERAIS FUNÇÕES I e II o candidato inscrito deverá obter a pontuação estabelecida no subitem
9.22 e estar classificado até o limite disposto na Tabela 11.2 para ser convocado para a prova prática, além de
não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

m

m

m

m
m

m

m

CLASSIFICAÇÃO
PARA
AVALIAÇÃO DA PROVA
PRÁTICA
20ª (Vigésima posição)

M

m

m

m

m

m

m

11.7 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com os termos descritos nas Tabelas 11.3, 11.4 e
11.5 deste Edital.

m

m

m

m

m

m m
m

m

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.

9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no item 13
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 13 deste Edital. Caso seja necessário o candidato portar
algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de
pertences fornecidos pela Fundação de Apoio 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.

Grupos
Falta
Pontuação
I
Leve
5
II
Média
10
III
Grave
20
No decorrer do exame de direção veicular serão apontadas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do
total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo da prova: até 20 (vinte) minutos.
TOTAL DE PONTOS

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.
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.

m

m

m
m
m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

PONTUAÇÃO
Atingiu
Plenament
e
100%
20,00
20,00
20,00
40,00
100,00

Avaliação/Pontuação
Atingiu
Atingiu
Atingiu
Parcialment Parcialm Parcialment
e
ente
e
75%
50%
25%
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
30,00
20,00
10,00
75,00
50,00
25,00

m

m

m

m

m

M
m

m
m

m

PREFE TURA MUN C PAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

m

m

m
m

m

M

100,00
m

m

m

m
M

m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m
m

m

100,00
Pontos

m

m

m

m

m

m

m
m

@

m
m

m

m

m

PROVA PRÁTICA Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais Funções I, Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
Descrição
Avaliação

100,00
Pontos
M

m

m

m

m

m

m

TABELA 11.5

m

m

100,00

11.15 Para os cargos Auxiliar de Serviços Gerais Funções I, Auxiliar de Serviços Gerais Funções II, o
candidato será avaliado conforme Tabela 11.5.

m
M
m

m

m

m
m

m

m

m

m

m

m

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

A prova prática consistirá no desenvolvimento de atividade de acordo com as atribuições do cargo.
i) Mediante uma lista de materiais, selecionar os que serão utilizados para o desempenho das
tarefas propostas;
ii) Utilizar adequadamente os materiais para a execução das tarefas propostas;
iii) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na
realização das etapas das tarefas propostas;

m

m

m

m

Não
atingiu
0%

TOTAL DE PONTOS

m
m

m

No decorrer do exame de direção veicular serão apontadas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do
total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo da prova: até 20 (vinte) minutos.

m

m

m
m

m

M

m

m

m

m

m

m

m

m

i) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na realização
das etapas das tarefas propostas;
ii) Manutenção (verificação das condições da máquina/equipamento);
iii) Verificação dos acessórios da máquina/equipamento;
iv) Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade,
habilidade e a qualidade apresentada.

i
ii
iii
iv
Pontuação
Máxima

m

m

m

PROVA PRÁTICA Cargo: Operador de Máquinas, (será cobrado o desenvolvimento de atividade de acordo com a
atribuição do cargo)
- Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo Categoria “C”
Descrição
Avaliação
A prova prática consistirá em um exame de DIREÇÃO VEICULAR que será realizado em percurso prédeterminado, na presença de examinadores, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação
às regras gerais de trânsito, operação da máquina e o desempenho na condução do veículo, tais como:

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.

m
m

m

Item
Avaliado

m

m

g) outras situações verificadas durante a realização do exame.
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as faltas eliminatórias do
Inciso I do art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja:
a) transitar na contramão da direção;
b) avançar o sinal vermelho do semáforo;
c) provocar acidente durante a realização do exame;
d) não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN serão
consideradas faltas do Grupo III (falta grave), conforme quadro abaixo:

TABELA 11.4

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

m

m

m

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

9.9.1 prestar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;

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

m

m

11.14 Para o cargo de Operador de Máquinas, o candidato será avaliado conforme Tabela 11.4.

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

m

m

PROVA PRÁTICA Cargo: Motorista- Obrigatório possuir Carteira Nacional de Habilitação com no mínimo Categoria
“D”
Descrição
Avaliação
A prova prática consistirá em um exame de DIREÇÃO VEICULAR que será realizado em percurso prédeterminado, na presença de examinadores, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação
às regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como:
a) rotação do motor;
100,00
b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;
Pontos
c) localização do veículo na pista;
d) velocidade desenvolvida;
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;
f) obediência às situações de trajeto;

9.9 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:

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

m

m

m

11.11.1 Os candidatos inscritos para os cargos de Motorista e Operador de Máquinas deverão
apresentar também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original) conforme requisito mínimo para
o cargo e 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de realização da prova prática, devendo o
documento em questão estar devidamente dentro do prazo de validade, de acordo com a
legislação vigente (Código de Trânsito Brasileiro), fazendo uso de óculos, ou lentes de contato,
quando houver a exigência na CNH. O candidato que não apresentar a CNH, conforme o requisito
mínimo para ingresso no cargo conforme previsto no Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova
prática e estará automaticamente eliminado do certame.

TABELA 11.3

realização da prova desde que sejam removidos os rótulos que envolvem as garrafas de água e estas devem
ser e estar em material transparente, podendo o material ser examinado pelos fiscais aplicadores.

m

m

m

m

11.9 A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida
para a realização da mesma.

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

m

PREFE TURA MUN C PAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

11.13 Para o cargo Motorista, o candidato será avaliado conforme Tabela 11.3.

9.7.1 Em hipótese alguma será permitido aos candidatos o consumo de alimentos em sala durante a realização
da prova. Caso o candidato assim necessite deverá solicitar o acompanhamento de um fiscal para ser
acompanhado até a sala da coordenação para assim consumir os alimentos e após poderá voltar à sua sala de
realização da prova. Também em hipótese alguma será concedido tempo adicional para a realização da prova
devido a ausência para o consumo de alimentos. Os candidatos poderão consumir líquidos durante a

m

M

9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO com o local de prova deverá ser emitido no endereço
eletrônico www.concursosfau.com.bra partir de 22 de abril de 2020.

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.

M

m

M

11.6 A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.

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

m

m

20ª (Vigésima posição)
20ª (Vigésima posição)
20ª (Vigésima posição)

11.12 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos na prova prática,
numa escala de 0,00 (zero) a 100,00 (vinte) pontos, para não ser eliminado do certame.

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.

m

M

TABELA 11.2

9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 26 de abril de 2020, 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.

9.5.1 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.

m

m

11.11 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).

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.

m

m

11.10 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.

9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de Terra Roxa, Estado do Paraná, podendo ser aplicada
também em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

m

m

------------

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA

m

m

CARÁTER

prova objetiva e prática

m

m

m

m

11.5.1 todos os candidatos empatados com o último colocado, dentro do limite disposto na Tabela 11.2,
serão convocados para a prova prática.

Classificatório
e Eliminatório

m

m

m

11.8 O local, a data e o horário da prova serão divulgados no Edital de convocação para realização da prova
prática.
VALOR POR
QUESTÃO
(PONTOS)
2,00
2,00

m
m

PREFE TURA MUN C PAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

CARÁTER

- Auxiliar de Serviços Gerais
Funções II *

*

m

m

m

m

m

por título

Operador de Máquinas/Operador de Máquina
Patrola
Motorista
Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
Auxiliar de Serviços Gerais Funções II

40 TERRA -----------DE
ROXA
ESTADO DO PARANÁ

m

M

m

m

m

M

m

m
m m

m

pós-graduação em nível
de especialização, com
carga horária mínima de
360 h/a na área do
cargo/especialidade a
que concorre
TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS

m

m

PROVA PRÁTICA

somente prova objetiva

TIPO DE
PROVA

m

TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

CARGO

FASE

m

m

CARÁTER

TABELA 8.2
CARGO

m

m
m

11.4.3 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.

8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:

TABELA 8.3

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 nas Tabelas 2.1,
2.2 e 2.3 deste Edital.

75,00

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

8. DAS FASES DO CONCURSO

4.2 As inscrições para o Concurso Público da Prefeitura Municipal de Terra Roxa 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 das 12h00min do dia 17de fevereiro de 2020 às
23h59min do dia 16 de março de 2020, observado horário oficial de Brasília/DF, através do endereço
eletrônico www.concursosfau.com.br.

100,00

11.3.10 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma.

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
Cargo

Pontuaç
ão
Máxima

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

TABELA 2.2

201
202
203
204
205

11.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Nível Superior, 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 11.1 deste Edital.

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

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

Códig
o do
Cargo

15,00
15,00
15,00
20,00
20,00
15,00

11.16 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 14.

PROVA DE TÍTULOS

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 16 de março de 2020 em envelope
fechado endereçado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UNICENTRO com as informações abaixo:

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.

R$ 4.772,32
R$ 2.187,59

I
ii
iii
iv
V
vi

Não
atingiu
0%

11. DA PROVA DE TÍTULOS E PROVA PRÁTICA

11.3.6 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.

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.

R$
1.891,52

Avaliação/Pontuação
Atingiu
Atingiu
Atingiu
Parcialment
Parcialme
Parcialmente
e
nte
25%
75%
50%
11,25
7,50
3,75
11,25
7,50
3,75
11,25
7,50
3,75
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
11,25
7,50
3,75

Atingiu
Plenamente
100%

TOTAL DE PONTOS

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.

6.4 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ESTADO DO PARANÁ

111
112

10.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados às 19h00min do
dia posterior à aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.

03

(1)

102
103

Item
Avaliado

6.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos
especiais necessários.

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:

PONTUAÇÃO

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR

ITEM

PREFEITURA
TERRA
ROXA
6.1.2 as condições específicas
disponíveisMUNICIPAL
para realização DE
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
ESTADO
DO PARANÁ

e

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.

11.3.3 a exatidão dos documentos entregues será de total responsabilidade do candidato, motivo pelo
qual não haverá qualquer conferência dos envelopes no momento da entrega.

PREFEITURA
DEaTERRA
ROXA
1.8 Não serão fornecidas,
por telefone ou MUNICIPAL
e-mail, informações
respeito de
datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos.
O candidato
deverá observar rigorosamente as formas de
ESTADO
DO PARANÁ
Edital

iv) Execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a
qualidade apresentada;
v) Manter a postura exigida pela profissão, zelando pela sua segurança e do avaliador;
vi) Ao concluir a tarefa, higienizar adequadamente e organizar em local determinado os materiais
que foram utilizados.

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;

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.

neste

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.

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

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

1.7 Os critérios para avaliação psicológica e investigação social, exigidos para a investidura no cargo de
Cuidador, encontram-se no Anexo III deste Edital.

divulgação estabelecidas
www.concursosfau.com.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

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 Federal 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.

6.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva

1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.

Códi
go
do
Carg
o
101

leis@ilustrado.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
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Estado do Paraná

b3

UMUARAMA, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 9 E 10 DE FEVEREIRO DE 2020

m

m

b4

UMUARAMA, domingo e segunda-feira, 9 e 10 de fevereiro de 2020

www.ilustrado.com.br

Publicações legais
ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ANEXO II –CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020.
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.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores
lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos;
proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com
porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Terra Roxa 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.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 Assistente Social
Conhecimentos Específicos Conhecimento e procedimentos de pesquisa para identificação
das demandas e reconhecimento das situações de vida das populações, serviços próprios
da assistência social, áreas e políticas públicas de seguridade social; movimentos sociais,
recursos orçamentários nos benefícios e serviços socioassistenciais em Centros de Referência
em Assistência Social - CRAS e Centro de Referência Especializado em Assistência Social CREAS, elaboração e avaliação do Plano de Assistência Social; pericias, visitas técnicas, laudos,
informações e pareceres, procedimentos de atendimento individual e coletivo em CRAS e CREAS,
direção e coordenação em CRAS, CREAS, campanhas publicas de combate as drogas, ao
alcoolismo e a gravidez precoce, crianças e adolescentes em situação de risco; noções de política
de seguridade social, Lei Orgânica da Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), redes de atendimento, desenvolvimento local (concepção de território, participação no
poder local, planejamento participativo, plano diretor, questões sociais urbanas e rurais), família
(novas modalidades e metodologias de abordagem), Estatuto da Criança e do Adolescente,
Estatuto do Idoso, Lei que Regulamenta a profissão e Código de Ética Profissional.
CARGO: 102 Dentista II
Conhecimento Específico: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças
bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização
dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características.
Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. Biogênese
das dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene
bucal, radiologia, semiologia bucal, exames complementares. Materiais restauradores: amálgama,
resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais protetores do
complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador
atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento,
prevalência e incidência, microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Interrelação dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia:
gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor:
exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em
bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos
(selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas
Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura
decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes
com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, antiinflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações
e contra-indicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. Lei
8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Atenção
Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB ( Política Nacional da Atenção Básica de
2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 103 Fisioterapeuta I
Conhecimento Específico: Fundamentos de Fisioterapia, Conhecimentos anatômicos,
fisiológicos e patológicos das alterações musculoesqueléticas, neurológicas, cardiorrespiratórias,
angiológicas e pediátricas; conhecimento dos princípios da cinesiologia; Exame clinico, físico,
semiologia, exames complementares e plano de trabalho em fisioterapia; Fisioterapia geral:
efeitos fisiológicos, indicações e contraindicações de termo terapia, crioterapia, hidroterapia,
massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação
vertebral; Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; Fisioterapia em neurologia;
Fisioterapia em ginecologia e obstetrícia; Fisioterapia em pediatria, geriatria e Neonatologia;
Fisioterapia cardiovascular; Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses; mastectomias;
Fisioterapia em pneumologia; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema
respiratório; Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas
ao trabalho, praticas preventivas no ambiente de trabalho; Assistência fisioterapêutica domiciliar;
Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua prevenção, Código de ética e legislação profissional.
, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família e NASF; PNAB (Política Nacional da Atenção
Básica de 2017). Código de ética e legislação profissional.
CARGO: 104Médico Generalista I
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão;
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social;
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia;
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas:
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas,
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na
busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica,
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica,
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas;
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco
pneumonia e DPOC.
CARGO: 105 Médico Generalista II
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão;
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social;
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia;
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas:
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas,
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na
busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica,
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica,
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas;
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco
pneumonia e DPOC.
CARGO: 106 Médico Generalista III
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão;
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social;
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia;
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas:
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas,
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na
busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica,
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica,
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas;
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco
pneumonia e DPOC.
CARGO: 107 Médico Generalista IV
Conhecimento Específico: Sistema Único de Saúde: Constituição da República Federativa do
Brasil - Art.196 a 200; Leis Orgânicas da Saúde: Lei nº 8.080/90, de 19 de setembro de 1990
e Lei 8.142/90, de 28 de dezembro de 1990; Sistema Único de Saúde (SUS). Decreto n.º 7508
de 28 de Junho de 2011. Pactos pela Saúde: Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão;
Descentralização. Regionalização; Planejamento do SUS; Participação e Controle Social;
Portaria GM nº 2488 de 21 de Outubro de 2011 - Política Nacional de Atenção Básica; Portaria
GM n.º 687 de 30 de Março de 2006 - Política Nacional de Promoção da Saúde; Assistência
de Média e Alta Complexidade; Portaria 2.027, de 25 de agosto de 2011 - Programa Nacional
de Melhoria e Qualificação do Acesso a Atenção Básica (PMAQ) Política de Saúde: Modelo
Assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família. Organização do processo de Trabalho na
Atenção Básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização, clínica ampliada e outros
princípios da política nacional de humanização, programação de ações e construção de agenda
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Atuação do
Médico nos programas Ministeriais: Hanseníase, Tuberculose, Hipertensão, Diabetes. Atenção à
Saúde da Mulher, Pré-Natal. Atenção à Saúde da Criança. Atenção à Saúde do Adolescente, Adulto
e do Idoso. Exame Clínico; Considerações Biológicas em Medicina Clínica; doenças causadas por
agentes biológicos e ambientais; Doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente
Transmissíveis: HIV e AIDS, Prevenção, Transmissão e Tratamento; Fundamentos da Psiquiatria
e Doenças Psicossomáticas: Fundamentos de Geriatria, Fundamentos da Hemoterapia;
Fundamentos de Epidemiologia e Doenças de Notificação Compulsória; Fundamentos de
Saúde Pública; Fundamentos de Pediatria e calendário vacinal básico; Emergências Médicas:
Cardiovasculares, Respiratórias, Neurológicas, Pneumológicas, Ginecológicas e Obstétricas,
Urológicas, Oftalmológicas e Otorrinolaringológicas, intoxicações exógenas. Saúde da família na

busca da humanização e da ética na atenção a saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções Médica na internação domiciliar
e assistência Médica em domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional.
Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças
nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia, etiologia clínica,
laboratório, diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória, parasitoses intestinais e cirrose hepática; Aparelho
cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica,
interpretação de eletrocardiograma; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas;
Sistema renal: infecções do trato urinário; Aparelho respiratório: asma, pneumonia, bronco
pneumonia e DPOC.
CARGO: 108 Médico Especialista Pediatria
Conhecimento Específico: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil,
Crescimento e desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuropsicomotor, Imunizações: ativa e passiva, Alimentação do recém-nascido e lactente: carências
nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios cárdio-circulatórios:
Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação
cardiorrespitória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite,
bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência respiratória aguda, Pneumopatias agudas
e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas,
Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência suprarenal. Distúrbios neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal
convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário,
Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. Distúrbios
onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e
tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais,
Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, Diarréias agudas. Doenças infecciosas
comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. Meningoencegalites
virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias.
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica.
Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. Acidentes por animais peçonhentos. Meningites
virais e bacterianas. Legislação Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei
Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública.Politica Nacional de Atenção
Básica. 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.
CARGO: 109 Médico Especialista Ginecologista e Obstetra
Conhecimento Específico: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, Medicina
preventiva, Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Repercussões da gravidez sobre
o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e puerpério. Propedêutica
da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo grávido puerperal. Doença
hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença hipertensiva específica da gravidez:
pré-eclampsia e eclampsia. Vulvovaginites. Endometriose, doença inflamatória pélvica. Infecção
geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias benignas e malignas, propedêutica e tratamento.
Síndrome do climatério e menopausa. Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento
genital anormal, hemorragia uterina disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome
de Imunodeficiência Adquirida. Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento
prematuro de placenta. Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia
Ginecológica (Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e
distúrbios do assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas,
avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação de
alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência.
CARGO: 110 Professor Magistério
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 históricocultural. Aspectos linguísticos da alfabetização. Alfabetização e letramento. A educação de
crianças de 6 a 9 anos, considerando as diferenças de classe social, de etnia, de sexo e de cultura.
Planejamento e Gestão Educacional.
CARGO: 111 Psicólogo
Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção.
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação.
História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei
8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). Reforma Psiquiátrica;
Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); Psicologia das Instituições e
Organizacional.
CARGO: 112Técnico em Manutenção em Informática I
Conhecimento Específico: Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven.
Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e
Access). Open Office, Broffice, Hardware-componentes de microcomputadores. Dispositivos de
armazenamento de dados. Gerenciamento de memória principal e cachê. Tipos de memória.
Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração
de microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação
de computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção:
princípios básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas
de informática. Software-básico, aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização
de softwares antivírus. Redes de computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos.
Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISO. Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica
e link de rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso. Tecnologias ethernet,
fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de redes.
Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs,
switches e roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser:
Internet Explorer e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup,
Compartilhamento de arquivos.
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.
Raciocínio Lógico e Matemática: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; valores
lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela verdade; conectivos;
proposições simples; proposições compostas. Tautologia. Operação com conjuntos. Cálculos com
porcentagens. Resolução de situações-problema. As questões desta prova poderão tratar das
seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos.
Conhecimentos Gerais: História do Município de Terra Roxa 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.
CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO
CARGO: 201 Agente Administrativo
Conhecimento Específico:Ética na Administração Pública. Noções de direito Administrativo:
Atos Administrativos, Contratos Administrativos. Atendimento ao Público nas Organizações.
Correspondência comercial (recepção e emissão). Redação Oficial: Características e normas
da Correspondência Oficial (formas de cortesia, formas e expressões de tratamento, vocativos,
emprego dos pronomes de tratamento e endereçamento); O Padrão Ofício; Características
e definições dos Atos Oficiais (alvará, ata, certidão, circular, comunicado, decreto, edital,
memorando, ofício, portaria e requerimento); Noções de Arquivologia: Definição e função dos
arquivos; Princípios de Arquivologia; Ciclo vital arquivístico; Organização e administração
de arquivos; Fases da gestão de documentos; Métodos de arquivamento; Classificação dos
documentos. Relacionamento interpessoal. Recebimento, distribuição e armazenamento de
matérias. Conhecimentos básicos de informática.
CARGO: 202Cuidador
Conhecimento Específico:Desenvolvimento da criança, do adolescente e do jovem. O espaço
social, família, escola. Formas de violência contra a família. Abuso sexual contra crianças e
adolescentes. Gravidez Precoce. Trabalho Infantil. Características especiais dos maus tratos.
Trabalhando com grupos. Mediação de conflitos. Trabalho com famílias: famílias em situação
de vulnerabilidade social, exclusão social, as famílias contemporâneas e os novos arranjos
familiares, multifamiliar, violência e abuso na família. Envolvimento com diferenças: síndrome de
down, autismo, TDAH, alienação parental, transtornos mentais. Atendimento em abrigos. Álcool,
tabagismo, outras drogas e redução de danos. Ética profissional. Vivência de rua. Convivência
familiar e comunitária: poder familiar, colocação em família substituta, medidas protetivas.
Desenvolvimento de atividades de acordo com as atribuições dos cargos.
CARGO: 203Monitor Educacional
Conhecimento Específico: Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos,
referente à saúde, alimentação e higiene; Noções básicas de atendimento ao público; Organização
do local de trabalho; Noções básicas dos serviços executados pelo monitor educacional.
CARGO: 204Recepcionista
Conhecimento Específico: 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: 205Técnico em Enfermagem
Conhecimento Específico: Atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA): Cuidados de
enfermagem em emergências cardiovasculares: Parada cardíaca, choque hipovolêmico, síncope,
isquemia, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão e arritmias. Cuidados
de enfermagem em emergências respiratórias: insuficiência respiratória aguda, obstrução das vias
aéreas superiores, pneumotórax, embolia pulmonar, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica.
Cuidados de enfermagem em emergências metabólicas: emergências diabéticas, desequilíbrios e
ácido- básicos, insolação, hipotermia e desequilíbrios hidroeletrolíticos. Cuidados de enfermagem
em emergências ginecológicas e obstétricas: sangramento vaginal; gravidez ectópica,
sangramento no terceiro trimestre, doença hipertensiva da gravidez; violência sexual. Cuidados
de enfermagem em emergências psiquiátricas: paciente suicida, paciente violento e paciente
depressivo. Cuidados de enfermagem em emergências pediátricas: crises convulsivas, crises
asmáticas, obstrução das vias aéreas superiores e parada cardíaca. Cuidados de enfermagem em
emergências no trauma: traumatismo múltiplo, traumatismo craniano, lesão da coluna espinhal,
traumatismo torácico, traumatismo intra-abdominal, queimaduras, ferimentos. Esquema vacinação
e rede de frios. Técnicas de enfermagem: injeção, curativo, nebulização, punção venosa, aferição
de sinais vitais; Central de materiais; Segurança do paciente; orientações e procedimentos na
coleta de material para exames, oxigeno terapia. Portaria nº 2.436/17 (PNAB/2017).
CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
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 Matemática: Resolução de situações problemas, 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 Terra Roxa, sua subdivisão e/ou fronteiras. História,
Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO e INCOMPLETO
CARGO: 301 Motorista
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; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e conduta; Noções
de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e Limpeza de veículos;
Habilidade na condução de Veículo.
CARGO: 302 Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola
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, pácarregadeira, patrola, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades
correlatas.
CARGO: 303Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
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; Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; Serviços de
capina em geral; Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação de
inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos
de limpeza, sua utilidade e aplicação; 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
básicas de construção. Noções de primeiros socorros.
CARGO: 304Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
Conhecimento Específico: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras;
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 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; Produtos de limpeza, sua
utilidade e aplicação; 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.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA

ESTADO DO PARANÁ
A N E X O III DO ED I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O Nº 279/2020
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL PARA
INVESTIDURA NO CARGO DE CUIDADOR
1. DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
1.1 A Avaliação Psicológica para investidura no cargo de cuidador será realizada na cidade
de Terra Roxa – Estado do Paraná.
1.1.1 A Avaliação Psicológica será realizada somente para a investidura do cargo na data,
nos locais e nos horários a serem especificados em edital de convocação.
1.1.2 A avaliação psicológica tem por objetivo identificar aspectos psicológicos dos (as)
candidato convocados (as) por meio do levantamento e síntese de informações, com
base em procedimentos científicos e verificar se o (a) candidato convocado (a) apresenta
aspectos psicológicos compatíveis com o exigido para o desempenho das atividades
e profissiografia do cargo. A Avaliação Psicológica terá caráter eliminatório, sendo o
candidato convocado considerado apto ou inapto.
1.2 A Avaliação psicológica será realizada por psicólogo(s) especializado(s), designado(s)
pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa.
1.3 Ocandidato convocado considerado inapto na Avaliação Psicológica não poderá tomar
posse do cargo de Cuidador.
1.4 Para a etapa de Avaliação Psicológica serão aplicados testes psicológicos (método
e técnica psicológica, desenvolvidos com base nos estudos científicos) selecionados
pelo(s) profissional(is) designado(s), de acordo com os critérios dispostos neste Anexo,que
contemplem características psicológicas necessárias para o cumprimento das atribuições
e responsabilidades de cada cargo. Os testes selecionados são aprovados pelo Conselho
Regional de Psicologia (CFP) e estão de acordo com as resoluções n° 002/2003, n°
005/2012 e 002/2016. Os testes selecionados apresentam pesquisa com amostra que
atendam aos mesmos critérios de escolaridade, idade e sexo exigido para os cargos,
permitindo, dessa forma, fidedignidade dos resultados.
1.5 O(s) profissional(is) designado(s) pela Prefeitura Municipal de Terra Roxa para a
avaliação psicológica também poderá utilizar de entrevistas ou questionários como
métodos de avaliação complementares.
1.6 A atenção indispensável às explicações do avaliador é parte integrante do caráter
avaliativo dessa etapa do concurso público, cabendo ao candidato convocado esgotar suas
dúvidas no momento em que são repassadas as orientações fornecidas, bem como estar
atento ao tempo cronometrado pelo avaliador para o cumprimento da etapa.
1.7 Todos os candidato convocados ficam igualmente expostos à vulnerabilidade do estado
de saúde, condições emocionais e desconfortos, portanto, não será reconhecida essa
alegação como forma de pedido de revisão de resultados nessa etapa.
1.8 Os testes psicológicos mapearão aspectos psicológicos dos candidatos convocados e,
para avaliação de aptidão, as mesmas serão analisadas a partir das indicações de percentis
com as amostras referenciadas nos manuais técnicos dos testes. Essa comparação será
expressa por meio de um valor numérico, denominado percentil (ponto da distribuição
dos resultados ordenados da amostra em 100 partes de igual amplitude, no qual se situa
uma determinada percentagem de casos.). Os candidatos convocados devem atingir as
referências de percentis, conforme a tabela 1 deste Anexo, para que sejam considerados
aptos na etapa da Avaliação Psicológica. O não atingimento do percentil referenciado em
qualquer uma das características relacionadas indicará inaptidão do candidato convocado
para ocupação do cargo.
1.9 A avaliação será interpretada pela a análise Quantitativa e Qualitativa pela comissão
técnica responsável com referência ao manual dos instrumentos utilizados. As tabelas
apresentadas são com referência à análise quantitativa.
1.10 O candidato convocado contraindicado poderá requerer, no prazo de 02 (dois) dias
úteis, entrevista devolutiva a fim de tomar conhecimento dos motivos que ensejaram a sua
desclassificação
1.11 O início do prazo e a forma para o candidato convocado requerer a entrevista
devolutiva serão disciplinados no Edital que divulgar o resultado provisório da avaliação
psicológica.
1.12 Durante a entrevista devolutiva o candidato convocado poderá fazer-se acompanhar
de um psicólogo (assistente técnico), de sua escolha, devidamente registrado no Conselho
Regional de Psicologia. O psicólogo assistente técnico deverá esclarecer suas dúvidas
e observar os testes no momento da entrevista devolutiva, pois não poderá remover os
testes do local.
1.13 Os candidato convocados considerados inaptos poderão requerer Parecer Psicológico
que será elaborado nos termos da resolução do CFP número 007/2003.
1.14 Após a entrevista devolutiva será oportunizado novo prazo de 2 (dois) dias úteis para
o candidato convocado contraindicado apresentar recurso.
1.15 Início do prazo e a forma de interposição do recurso serão disciplinados nos
respectivos editais de resultados provisórios.
1.16 Não serão, em hipótese alguma, aplicados novos testes em candidato convocados
contraindicados.
TABELA 1
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS E PERCENTIS ESPERADOS PARA O CARGO DE
CUIDADOR
CARACTERÍSTICAS PARÂMETRO (PERCENTIL ESPERADO)
1) Nível Intelectual
Maior ou Igual a 25%
2) Atenção
Maior ou Igual a 25%
3) Fluência Verbal
Maior ou Igual a 25%
4) Controle Emocional (*1)
Menor ou Igual a 50%
5) Agressividade
Maior ou Igual a 30%
6) Iniciativa
Maior ou Igual a 30%
7) Capacidade de Realização
Maior ou Igual a 30%
8) Impulsividade
Maior ou Igual a 30%
9) Relacionamento Social
Maior ou Igual a 30%
1.17Os parâmetros (percentis) definidos conforme manuais dos testes a serem utilizados
seguirão o estipulado na Tabela 1 deste anexo.
1.18 - (*1) - A característica “Controle Emocional” será avaliada por um fator que mensura
a sua instabilidade emocional. Assim, indivíduos com resultado “Menor ou Igual a 50%” em
relação à instabilidade emocional apresentam bom controle emocional.
1.19O candidato convocadoserá considerado INAPTO se não atingir os parâmetros
esperados nas características de “Controle Emocional’ e/ou ‘Agressividade’, mesmo
tendo atingido os parâmetros em todas as outras características avaliadas, estas são
consideradas características imprescindíveis ao cargo pleiteado.
1.19 O candidato convocado será considerado INAPTO se não atingir os parâmetros
esperados em 03 (três), ou mais, características, conforme parâmetros esperados, de
acordo com o estipulado na Tabela 1 deste anexo.
1.20 Demais informações a respeito da Avaliação Psicológica constarão em edital
específico de convocação para essa fase.
2. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CUIDADOR
2.1 De acordo com o estabelecido na cláusula 16.4.2 do Edital de Concurso, o candidato
convocado considerado classificado e apto na avaliação psicológica, será submetido
à investigação social, devendo para tanto entregar pessoalmente ou por procurador
devidamente habilitado com procuração pública, ou ainda por meio de correspondência
com A.R (devendo constar a declaração devidamente assinada, com descrição dos
documentos constantes no envelope), em data e local a ser definido em Edital específico,
a seguinte documentação original ou devidamente autenticada:
a) Certidões negativas originais fornecidas pela Justiça Comum (Estadual e Federal) e da
Justiça Militar (Estadual e Federal), expedidas por órgãos com jurisdição no(s) local(is) de
residência do candidato convocado nos últimos 05 (cinco) anos, abrangendo ações penais
e cíveis em que os candidato convocados sejam ou tenham sido partes ou intervenientes.
b) Prova de quitação das obrigações eleitorais e militares.
c) Certidões comprobatórias da qualidade de servidor público, com especificação
pormenorizada dos cargos ou funções públicas exercidas pelo interessado, bem como
os respectivos tempos de serviço. (somente para aqueles que já são servidores públicos).
d) Declaração com indicação de haver sido ou não indiciado em inquérito policial,
processado ou condenado em ação penal, bem como não ter respondido qualquer
procedimento administrativo, se servidor público. Na mesma declaração atestar não ser
dependente de álcool ou substância entorpecente.
2.2 Os documentos apresentados serão encaminhados a Comissão Organizadora do
Concurso Público que irá conferir a autenticidade das certidões entregues pelos candidatos
convocados e o Presidente da Comissão encaminhará relatório reservado à Organizadora
do Concurso.
2.3 A Comissão do Concurso terá ampla autonomia para requisitar de quaisquer fontes as
informações necessárias e, quando for o caso, ampliar as investigações.
2.4 À vista dos elementos de informações até então colhidos e da documentação
apresentada à Comissão do Concurso não poderá realizar a posseo candidato convocado
sobre quem se verifique falsificação de dados pessoais ou desvios comportamentais que
não o recomendem para o desempenho da função de cuidador.
2.5 Os documentos acima referidos relativos a investigação de conduta deverão ser
entregues até a data aprazada, conforme convocação em Edital publicado.
2.6 O candidato convocado que não entregar os documentos no prazo estabelecido no
Edital de convocação não poderá tomar posse do cargo de Cuidador.
2.7 O resultado dos aprovados na investigação de conduta será divulgado no site www.
concursosfau.com.br.
2.8 Caberá recurso NA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA conforme estabelecido no item
12 deste Edital.
Terra Rocha/PR, 10 de fevereiro de 2020.
ALTAIR DONIZETE DE PADUA
PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA
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ANEXO II – REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO
CONCURSO PÚBLICO Nº 279/2020.
CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGO: 101 Assistente Social
Requisitos: Curso Superior em Serviço Social e Inscrição no Conselho Regional da
Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Assistentes Sociais e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela
Secretaria de Assistência Social. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal
da Assistência Social, tem a tarefa de produzir pareceres e relatórios, atender ao público,
fazer os encaminhamentos necessários. É, ainda, função e obrigação do Assistente Social,
sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores
ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas. O
Assistente Social poderá ser cedido a outros órgãos ou instituições por força de convênios.
CARGO: 102 Dentista II
Requisitos: Curso Superior em Odontologia e Inscrição no Conselho Regional da Categoria
e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Odontologia e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria de
Saúde. Sob a supervisão e orientação do Secretário Municipal da Saúde, é o responsável
pelo atendimento ambulatorial pessoal a cada um que buscar socorro e tratamento dentário,
de acordo com o agendamento realizado pela recepção de cada uma das unidades de
saúde onde for designado para prestar o serviço, emitindo encaminhamentos, receituários,
realizando a orientação a cada um dos pacientes, elaborando os relatórios que lhe forem
determinados pela Secretaria Municipal de Saúde ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais
e Federais. Pode, ainda, o Dentista ser convocado para a realização de palestras e/ou
orientações coletivas sobre determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento
preventivo de doenças da boca ou no cumprimento de campanhas de saúde pública. É,
ainda, função e obrigação do Dentista, sob pena de responsabilidade, a comunicação
de todo evento que envolva os servidores ou os usuários do sistema, sobre eventuais
irregularidades que possam ser detectadas. Podendo ser designado pela Secretaria de
Saúde para o desempenho de função na estratégia de Saúde da Família- ESF, realizando
diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a
programação em saúde bucal; Realizar a atenção à saúde em saúde bucal; Promover a
proteção à saúde, prevenir agravos, realizar diagnósticos, tratar doenças relacionadas à
saúde bucal; Acompanhar, reabilitar e prestar manutenção a saúde, individual e coletiva
a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento
da equipe, com resolubilidade; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica
em saúde bucal, incluindo atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais
e procedimentos relacionados com a fase clínica de instalação de próteses dentárias
elementares; Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;
Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e a prevenção
de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde
bucal com os demais membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde
de forma multidisciplinar; Realizar supervisão do Auxiliar Odontológico; Participar do
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS.
CARGO: 103 Fisioterapeuta I
Requisitos: Curso superior em Fisioterapia e comprovante de inscrição no Conselho
Regional da Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Prestar assistência fisioterapêutica; Anatomia; Fisiologia; Neurologia;
Ortopedia; Fundamentos de Fisioterapia, Cinesoterapia, Fisioterapia aplicada à neurologia
infantil e. adulta; comprometer-se com a implantação de Programas de Saúde específicos
do município; obedecer as Políticas de Saúde municipais; manter conduta que propicie
ao usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz, honesto, agradável e atencioso;
atender consultas em ambulatórios, hospitais e unidades volantes; examinar casos
especiais e serviços especializados; preencher relatórios mensais relativos ás atividades
do emprego; participar de programas e pesquisa em Saúde Pública e/ou Coletiva; e
executar outras tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo regulamento da
profissão.
CARGO: 104 Médico Generalista I
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contrareferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe depesquisas, e analisando
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes,
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade,
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades,
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter,
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas,
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico,
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 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 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 trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas.Atuação no
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo
órgão municipal de saúde.
CARGO: 105 Médico Generalista II
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
AtribuiçõesRealizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contrareferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes,
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade,
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades,
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter,
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas,
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico,
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 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 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 trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo
órgão municipal de saúde.
CARGO: 106 Médico Generalista III
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contrareferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes,
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade,
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades,
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter,
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas,
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico,
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 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 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 trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo
órgão municipal de saúde.
CARGO: 107 Médico Generalista IV
Requisitos: Curso Superior em Medicina e Inscrição no Conselho Regional da Categoria e
demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: efetuar
exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas
de tratamento para os diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina
preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário; requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para
fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes examinados,
anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da doença; prestar
atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; encaminhar pacientes
para tratamento especializado quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos
de saúde pública, realizando levantamento da situação dos serviços de saúde do município,
identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos;
realizar avaliação periódica dos serviços prestados; participar dos trabalhos de prevenção
e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância epidemiológica);
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contrareferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização
e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios
técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; supervisionar e avaliar a coleta
de dados bioestatísticos e sócio-sanitários da comunidade, principalmente os relativos à
mortalidade e morbilidade, orientando as tarefas da equipe de pesquisas, e analisando
resultados das mesmas, para obter informes atualizados e, através delas, indicadores de
saúde da população estudada; identificar e avaliar os problemas de saúde da unidade
em estudo, analisando os dados coletados, a fim de conhecer os fatores determinantes,
os recursos disponíveis para as ações de saúde e estabelecer prioridades; elaborar os
planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade,
montando programas de ações médico-sanitárias com base numa escala de prioridades,
tais como, tempo, pessoal, recursos materiais e financeiros, para controlar ou baixar
os níveis de endemias, evitar epidemias de elevar os níveis de saúde; elaborar normas
técnicas e administrativas, relacionadas ao desenvolvimento dos trabalhos, consultando
documentos de outros serviços, legislação pertinente e boletins bioestatísticos, para obter,
em bases científicas, programações padronizadas das ações de saúde; assessor ou
executar atividades de controle de poluição da água, do solo, do ar e do destino adequado
do lixo e dejetos, guiando-se pelo resultado de pesquisas pré-realizadas nesse sentido
para melhorar as condições de saneamento do meio ambiente; estimular medidas de
notificação das doenças epidêmicas e consequentes medidas de controle das mesmas,
seguindo as 26 determinações da Organização Mundial da Saúde, para possibilitar a
identificação e controle dos processos mórbidos; participar do planejamento, execução
e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade, coordenando
reuniões, divulgando a legislação sanitária e outros assuntos relativos à saúde, através
de palestras e recursos audiovisuais, para motivar o desenvolvimento de atitudes e
hábitos sadios; participar dos programas de treinamento de pessoal médico e paramédico,
promovendo reuniões de estudo e discussão de problemas de saúde ou debates de temas
técnico-administrativos, para proporcionar aos profissionais a observação e a experiência
no campo da saúde pública e manter ou elevar o padrão de atendimento; elaborar
pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo
observações e sugerindo medidas para implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento
de atividade em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de controle
e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de 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 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 trabalhoafetos ao Município; executar outras tarefas correlatas. Atuação no
PSF – Programa Saúde da Família: Realizar consultas clínicas aos usuários da área pela
qual é responsável; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de
vida: criança, adolescente, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade
de Saúde da região pela qual é responsável e, quando necessário, no domicílio; Realizar
as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção
Básica, definidas na Norma Ocupacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; Aliar a
atuação clínica à prática de saúde coletiva; Fomentar a formação de grupos de patologias
específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.; Realizar o pronto
atendimento médico de urgências e emergências; Encaminhar os serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na Unidade
de Saúde, por meio de um sistema de acompanhamento; Realizar pequenas cirurgias
ambulatoriais; Indicar internações hospitalares; Solicitar exames complementares; Verificar
óbitos; Registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB e no sistema de
Informática do órgão municipal de saúde, todos os procedimentos realizados. Cumprir
demais atividade que venham ser determinadas pelo Ministério da Saúde concernente ao
Programa Saúde da Família; Executar outras atividades correlatas ou determinadas pelo
órgão municipal de saúde.
CARGO: 108 Médico Especialista Pediatria
Requisitos: Curso Superior em Medicina, Inscrição no Conselho Regional da Categoria, e
título de especialista em pediatria e demais requisitos constantes da Lei 1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica: prestar
assistência médica integral à saúde da criança e adolescente, aplicando recursos da
medicina preventiva, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se
necessário; avaliar e acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças; realizar
puericultura em crianças menores de 02 anos; requisitar, analisar e interpretar exames
complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;
manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento
prescrito e evolução da doença; encaminhar pacientes para tratamento especializado
quando for o caso; participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando
levantamento da situação dos serviços de saúde do município, identificando prioridades,
para determinação de programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica
dos serviços prestados; opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de
assistência integral e saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente,
daqueles prioritários e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de
referência e contra-referência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde;
participar de programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde
do indivíduo, da família e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir
para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos
programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde,
fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos elaborar
os planos de atendimento em função das necessidades básicas de saúde da coletividade;
participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos destinados
a grupos da comunidade; participar dos programas de treinamento de pessoal médico;

participar das atividades administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de
atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de pessoal técnico e
auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestra, 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 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 outras tarefas correlatas.
CARGO: 109 Médico Especialista Ginecologista e Obstetra
Requisitos:Curso Superior em Medicina, Inscrição no Conselho Regional da Categoria, e
título de especialista em ginecologia e obstetrícia e demais requisitos constantes da Lei
1.778/2019.
Atribuições: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Descrição analítica:
prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de ginecologia e
obstetrícia, aplicando recursos da medicina preventiva, terapêutico ou de emergência,
examinando o paciente, diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações
e solicitandohospitalização, se necessário; Orientar mulheres e gestantes quanto ao
planejamento familiar, uso de métodos contraceptivos, pré-natal, parto e puerpério,
aleitamento materno, entre outros; Realizar acompanhamento de pré-natal das gestantes,
com encaminhamentos quando se fizer necessário; Coletar material para exame preventivo
de Câncer de colo uterino quando julgar necessário; coletar material para outros exames
ginecológicos. Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório,
para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; manter registro dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento prescrito e evolução da
doença; encaminhar pacientes para tratamento especializado quando for o caso; participar
da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamento da situação
dos serviços de saúde do município, identificando prioridades, para determinação de
programação a serem desenvolvidos; realizar avaliação periódica dos serviços prestados;
opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e
saúde individual, bem como de grupos específicos, particularmente, daqueles prioritários
e de alto risco; participar da operacionalização do sistema de referência e contrareferência do paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; participar de programas
e atividades de educação sanitária, visando à melhoria da saúde do indivíduo, da família
e da comunidade; efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da
prestação dos serviços de saúde; participar das definições dos programas de atualização e
aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos
para a composição dos conteúdos programáticos; elaborar os planos de atendimento em
função das necessidades básicas de saúde da coletividade; participar do planejamento,
execução e avaliação de programas educativos destinados a grupos da comunidade;
participar dos programas de treinamento de pessoal médico; participar das atividades
administrativas, de controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das
atividades de 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 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 outras tarefas
correlatas.
CARGO: 110 Professor Magistério
Requisitos:Formação em nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia ouCurso
Normal Superior, admitida como formação mínima, a oferecida em nívelmédio, na
modalidade Normal.
Atribuições: 1. Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo entre
outras, as seguintes atribuições:
- Participar na elaboração da proposta pedagógica da escola;
- Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
- Zelar pela aprendizagem dos alunos;
- Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento;
- Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
- Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;
- Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade.
- Divulgar as experiências educacionais realizadas;
- Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da
escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
CARGO: 111 Psicólogo
Requisitos:Curso superior em Psicologia e comprovante de inscrição no Conselho Regional
da Categoria e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Psicologia e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria
de Assistência Social, Secretaria de Educação e/ou Secretaria de Saúde. Sob a
supervisão e orientação do Secretário Municipal da Assistência Social, Educação e/
ou Saúde, é o responsável pelo atendimento pessoal a cada um dos que necessitarem
de acompanhamento psicológico, de acordo com o agendamento realizado pelo setor
responsável pela Assistência Social, Educação e/ou Saúde, emitindo encaminhamentos,
receituários, realizando a orientação necessária às pessoas que acompanhar elaborando
os relatórios que lhe forem determinados pela Secretaria Municipal a que estiver
subordinado ou aqueles devidos aos órgãos Estaduais e Federais. Pode, ainda, o
Psicólogo ser convocado para a realização de palestras e/ou orientações coletivas sobre
determinado aspecto, principalmente relativos ao tratamento preventivo de doenças ou no
cumprimento de campanhas de saúde pública. É, ainda, função e obrigação do Psicólogo,
sob pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores
ou os usuários do sistema, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.
CARGO: 112 Técnico em Manutenção em Informática I
Requisitos: Curso Superior na área de informática e demais requisitos constantes da Lei
1.312/2015.
Atribuições: Realizar manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática,
identificando os defeitos e substituindo componentes; programar arquiteturas de rede e
analisar meios físicos, dispositivos e padrões de comunicação aplicáveis em soluções de
TL; avaliar a necessidade de substituição e atualização tecnológica dos componentes de
redes; instalar, configurar e desinstalar programas e softwares, utilitários e aplicativos;
realizar procedimentos de backup e recuperação de dados; executar manutenção de
software; executar manutenção de equipamentos e sistemas de telefonia, dados, som
e imagem; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
CARGOS DE NÍVEL TÉCNICO/MÉDIO
CARGO: 201 Agente Administrativo
Requisitos: Ensino Médio Completoe demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Escriturários de modo geral, para serviços a serem desenvolvidos nos
departamentos de Tributação, Contabilidade, Secretaria Geral, Tesouraria, Assistência
Social. Jurídico, Recursos Humanas, Engenharia, Departamento de Cultura e Desportos,
Secretaria de Educação, e outros que forem criados ou que foram omitidos, mas que
exigem qualificação inerente à função, podendo ser designado para trabalhar em qualquer
uma das secretarias.
CARGO: 202 Cuidador
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Desenvolver atividades junto aos abrigos residenciais municipais com
crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social acolhidos sob
medida de proteção, exigido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, através dos
Conselhos Tutelares e Ministério Público; participar da elaboração, execução e avaliação
de planos personalizados para cada ingresso nos programas; planejar e desenvolver,
em conformidade com a proposta pedagógica, atividades lúdicas, sociais, culturais e de
rotinas pessoais diárias - como higiene pessoal e alimentação; demais tarefas afins com
os programas sociais do Município.
CARGO: 203 Monitor Educacional
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Função de Auxiliar em Creches e Escolas Municipais, desenvolvendo as
atividades inerentes à função, de acordo com a orientação e Supervisão dos respectivos
Diretores das Unidades onde forem designados.
CARGO: 204 Recepcionista
Requisitos: Ensino Médio Completo e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Função de Auxiliar da Chefia do Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, recebendo o
pessoal que vier se entrevistar com o Chefe do Executivo Municipal, agendando entrevistas
ou encaminhando para quem de direito, tudo de acordo com a Orientação e Supervisão
do Sr. Chefe de Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, podendo ainda desempenhar suas
funções em qualquer Secretaria a critério da Administração Municipal.
CARGO: 205 Técnico em Enfermagem
Requisitos: Ensino Médio profissionalizante na área de Técnico de Enfermagem com
comprovante de inscrição no Conselho Regional da Categoria e demais requisitos
constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Realização de Procedimentos inerentes à função, conforme o contido no
regulamento federal que rege a profissão, materializada pelo Conselho Regional de
Enfermagem e conforme regulamento próprio a ser elaborado e publicado pela Secretaria
Municipal de Saúde. Todas as atividades relacionadas com a profissão serão desenvolvidas
no Hospital Municipal ou nos Postos de Saúde, conforme determinar o Secretário de Saúde,
sendo que poderá, ainda, ser determinado a cada servidor uma função específica dentro
de cada unidade de saúde. E, ainda, função e obrigação do Técnico de Enfermagem, sob
pena de responsabilidade, a comunicação de todo evento que envolva os servidores ou os
usuários do sistema de saúde, sobre eventuais irregularidades que possam ser detectadas.
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO: 301 Motorista
Requisitos: Ensino Fundamental completo com Carteira Nacional de Habilitação na
Categoria “D”e demais requisitos constantes da Lei 1.312/2015.
Atribuições: Conduzir automóveis, caminhões, ônibus, peruas, motocicletas, enfim, todos
os veículos da Municipalidade, podendo, a critério do Senhor Secretário da Administração
ser designado para trabalhar em qualquer secretaria, passando, então a subordinar-se ao
Departamento de Transporte daquela Secretaria, até ser designado para outra, sempre
a critério do Secretário da Administração Municipal. Além de conduzir o veículo a que foi
designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo, nível de combustível,
tensão das correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e outros itens de
segurança obrigatório, pneu de reserva, ferramentas necessárias enfim, todos os itens
para o bom funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à sua função, na forma do
regulamento que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve conduzir os veículos
observando todas as normas e com os equipamentos de segurança de uso obrigatório, e
será o responsável pelo pagamento de multa se der causa para a autuação.
CARGO: 302 Operador de Máquinas/Operador de Máquina Patrola
Requisitos: Ensino Fundamental completo com Carteira Nacional de Habilitação na
Categoria “C” e experiência em operação de máquinas e demais requisitos constantes da
Lei 1.312/2015.
Atribuições: Máquinas e tratores da Municipalidade, podendo, a critério do Sr. Secretário
da Administração ser designado para trabalhar em qualquer secretaria, passando, então
a subordinar-se ao departamento de próprio daquela secretaria, até ser designado para
outra, sempre a critério do Secretário da Administração Municipal. Além de Operar a
máquina a que foi designado, tem a tarefa de verificar todos os itens como água, óleo,
nível de combustível, tensão das correias, nível de água da bateria, extintor de incêndio e
outros itens de segurança obrigatório, ferramentas necessárias enfim, todos os itens para
o bom funcionamento do veículo, e outras tarefas inerentes à sua função, na formado
regulamento que poderá ser emitido pelo seu Chefe Imediato. Deve operar a máquina
observando todas as normas e com os equipamentos de segurança de uso obrigatório, e
será o responsável pelo pagamento de multa se der causa para a autuação.
CARGO: 303 Auxiliar de Serviços Gerais Funções I
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e demais requisitos constantes da Lei
1.312/2015.
Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em
qualquer uma das Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração.
Poderá ser designado para qualquer uma das seguintes tarefas, dentre outras que poderão
surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, bem como o gênero
de cada indivíduo: serviço braçal em geral; responsável pelo almoxarifado. Auxiliar de
mecânico, borracheiro, eletricista, pedreiro, carpinteiro; contínuo, coveiro, gari, jardineiro,
vigia, zelador, podendo ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à
função, a critério do Secretário Municipal da Administração Geral.
CARGO: 304 Auxiliar de Serviços Gerais Funções II
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto e demais requisitos constantes da Lei
1.312/2015.
Atribuições: Auxiliar Geral da Administração, podendo ser designado para trabalhar em
qualquer uma das Secretarias, a critério do Sr. Secretário Municipal da Administração.
Poderá ser designado para qualquer uma das seguintes tarefas, dentre outras que
poderão surgir, a critério da administração, e respeitando a capacidade física, bem como
o gênero de cada indivíduo; Executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas
dependências internas e externas da Administração, efetuar a limpeza e conservação
de utensílios, móveis e equipamentos em geral, para mantê-los em condições de uso,
executar atividades de copa e cozinha, zelar pela guarda, conservação, manutenção e
limpeza dos equipamentos, instrumentos e materiais utilizados, bem como do local de
trabalho, podendo ser aproveitado para qualquer uma das atividades inerentes à função, a
critério do Secretário Municipal da Administração Geral.
Terra Roxa/PR, 10 de fevereiro de 2020.
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