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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N° 01/2015 

 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de vagas 

para o Concurso Público Municipal, e dá 

outras providências. 

O Prefeito Municipal de Tamarana, Estado do Paraná, no uso das atribuições 

legais, resolve:  

TORNAR PÚBLICO 

O presente Edital, destinado a abertura de vagas através do Concurso 

Público Municipal n° 01/2015 de Provas e Provas de Títulos para o preenchimento 

de vagas no quadro de pessoal, de provimento Efetivo da Administração Pública 

Municipal, regido pela Lei Orgânica Municipal de Tamarana – Estado do Paraná 

e pela Lei n°. 153/2000: 

1 – DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

Vagas Cargo Requisitos Mínimos CH/ 

Semanal 

Salário 

Inicial 

Taxa de 

Inscrição 

05 Auxiliar de 

Enfermagem 

Ensino Médio Completo e 

Curso Técnico em 

Enfermagem ou Suplência 

na Área de Enfermagem e 

registro no órgão 

fiscalizador da classe. 

30 horas R$ 788,00 R$ 50,00 

01 Enfermeiro Ensino Superior Completo 

em Enfermagem e registro 

no órgão fiscalizador da 

classe. 

30 horas R$ 1.940,88 R$ 70,00 



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 

Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1944 
Página 2 de 39 

 

03 Farmacêutico Ensino Superior Completo 

em Farmácia e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 horas R$ 1.940,88 R$ 70,00 

02 Fisioterapeuta Ensino Superior  Completo 

em Fisioterapia e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 horas 1.940,88 R$ 70,00 

CR* Fonoaudiólogo Ensino Superior Completo 

em Fonoaudiologia e 

registro no órgão 

fiscalizador da classe. 

40 horas R$ 1.940,88 R$ 70,00 

02 Médico Clínico 

Geral 

Ensino Superior Completo 

em Medicina e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

20 horas R$ 2.426,11 R$ 70,00 

01 Médico 

Ginecologista 

Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

especialização em 

Ginecologia e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

20 horas R$ 3.944,69 R$ 70,00 

01 Médico Pediatra Ensino Superior Completo 

em Medicina com 

especialização em 

Pediatria e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

20 horas R$ 3.944,69 R$ 70,00 

CR* Merendeira Ensino Fundamental 

Incompleto. 

40 horas R$ 788,00 R$ 35,00 

01 Nutricionista Ensino Superior Completo 

em Nutrição e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 horas R$ 1.940,88 R$ 70,00 

01 Odontólogo Ensino Superior Completo 

em Odontologia e registro 

40 horas R$ 1.940,88 R$ 70,00 
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no órgão fiscalizador da 

classe. 

CR* Técnico em Higiene 

Dental 

Ensino Médio Completo 

com Curso Profissionalizante 

na área com registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 horas R$ 788,00 R$ 50,00 

01 Técnico em 

Radiologia 

Ensino Médio Completo 

com Curso Profissionalizante 

na área com registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

24 horas R$ 788,00 R$ 50,00 

CR* Técnico em 

Vigilância Sanitária 

Ensino Médio Completo 

com Curso Profissionalizante 

na área com registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 horas R$ 788,00 R$ 50,00 

(*) CR – Cadastro Reserva 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – DOS REQUISITOS 

Para candidatar-se aos cargos públicos do quadro de servidores da Prefeitura 

Municipal de Tamarana constantes deste Edital, o candidato deverá atender os 

requisitos abaixo relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um 

deles, implicará em impedimentos para a posse: 

3.1.1Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade 

portuguesa, estar amparado pelo estatuto da igualdade nos termos do art. 12, § 1º, 

da Constituição Federal. 

3.1.2 Estar em gozo com seus direitos políticos. 

3.1.3 Estar quite com a Justiça Eleitoral. 

3.1.4 Quando do sexo masculino, haver cumprido suas obrigações no Serviço 

Militar. 
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3.1.5 Ter completado 18 (dezoito) anos de idade, até a data da posse, se 

aprovado. 

3.1.6 Não ter sofrido, na função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores. 

3.1.7 Apresentar no ato da posse as certidões negativas de antecedentes criminais 

fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, de onde o candidato residiu nos 

5 (cinco) últimos anos. 

3.1.8 Possuir o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo e o 

respectivo Registro no Órgão da Classe, quando for o caso, no ato da posse. 

3.1.9 Gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante exame médico. 

3.1.10 Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, no decorrer do 

certame ou quando da posse e ter atendido outras condições prescritas em lei.  

3.2 - DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas do dia 25 de março a 09 de abril de 2015 
exclusivamente através do site  www.exatuspr.com.br, sendo que no dia 09 de abril 
de 2015, as inscrições encerrar-se-ão 23h55min. Os boletos devem ser pagos até o 
dia 10 de abril de 2015. 
 
3.2.1 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 10 de abril 

de 2015, preferencialmente nas casas lotéricas, mediante a apresentação de 

boleto bancário, que deve ser impresso pelo candidato após o preenchimento do 

formulário de inscrição na internet. 

 

3.2.2 Na hipótese de haver mais de uma inscrição, será mantida a última que tiver 

sido efetivada. 

3.3 Não haverá inscrição condicional, por correspondência, por fac-símile ou fora 

do prazo. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não 

atenda a todos os requisitos fixados no presente Edital, será a mesma cancelada. 

3.4 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o 

qual se inscreveu, vedada qualquer alteração posterior. 
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3.5 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá 

certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura nos 

cargos previstos neste Edital, pois a taxa de inscrição, uma vez paga, não será 

restituída em nenhuma hipótese. 

3.6 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor menor do 

que o estabelecido e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem 

efetuados após a data de encerramento das inscrições. 

3.7 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, 

ainda que superior ou em duplicidade. 

3.8 A Empresa Contratada e a Prefeitura Municipal de Tamarana, Estado do 

Paraná, não se responsabilizam por solicitações de inscrições não recebidas por 

motivo de ordem técnica dos computadores, falha de comunicação, 

congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 

ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

3.9 Não haverá isenção, parcial ou total, do valor da taxa de inscrição. 

3.10 O candidato poderá imprimir o cartão de inscrição, que estará disponível no 

mesmo endereço eletrônico www.exatuspr.com.br, no qual estará indicado o local, 

o horário e o endereço da realização das provas, sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato a obtenção do cartão de inscrição por meio de 

impressão. 

3.11 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a nomeação 

por meio de processo administrativo, devidamente instaurado, ouvido o candidato, 

o que pode ocorrer inclusive após a homologação do resultado do concurso 

público, desde que verificada a prática de qualquer ilegalidade pelo candidato, 

tais como: falsidade nas declarações prestadas e/ou quaisquer irregularidades nas 

provas e/ou nos documentos apresentados, entre outros. 

3.12 Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que 

aceita as condições estabelecidas no presente Edital e nos demais que vierem a 
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ser publicados durante a realização do certame. 

3.13 O candidato que não apresentar as informações necessárias ou não realizar o 

pagamento da inscrição na data prevista no boleto bancário terá seu pedido de 

inscrição indeferido. 

3.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br, 

cabendo a Comissão Especial de Concurso decidir sobre o seu deferimento ou 

não. 

3.15 O candidato somente poderá inscrever-se para concorrer a um único cargo, 

esclarecendo-se que as provas serão realizadas no mesmo dia. 

3.16 Após o encerramento das inscrições haverá publicação da homologação das 

inscrições pela Comissão Especial de Concurso publicando-se a lista dos nomes e 

números de inscrições dos candidatos aptos a realizarem as provas. Aludida 

publicação ocorrerá em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Tamarana, no Jornal Oficial de Tamarana  e no site www.exatuspr.com.br. 

3.17 Do indeferimento do pedido de inscrição caberá recurso à Comissão Especial 

de Concurso, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação 

conforme item 3.16, de forma eletrônica através do site www.exatuspr.com.br. 

4 – DAS PROVAS 

4.1 Para os cargos elencados neste Edital o concurso será realizado da seguinte 

forma: 

4.1.1 Para o cargo de Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico 

Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista e Odontólogo, o 

concurso será realizado em duas etapas, uma sendo prova objetiva, de caráter 

eliminatório e classificatório, e outra prova de título, de caráter classificatório. 

4.1.2 Para os demais cargos elencados no presente Edital, o concurso será 

realizado em uma única etapa, constituída de prova objetiva, de caráter 

eliminatório e classificatório. 
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4.2 A prova objetiva consistirá de 30 (trinta) questões de múltipla escolha, com 

quatro alternativas (a,b,c,d) sendo uma só correta, valendo cem pontos, avaliados 

na escala de zero a cem, com duração de três horas improrrogáveis, sendo que o 

tempo de aplicação de  prova será monitorado pelos fiscais. 

4.2.1 A prova objetiva versará sobre português, matemática, conhecimentos gerais 

e conhecimentos específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo trinta questões 

no total, distribuídos da seguinte forma: 

Língua Portuguesa – 06 (seis) questões – 2 (dois) pontos cada questão. 

Matemática – 04 (quatro) questões – 2 (dois) pontos cada questão. 

Conhecimentos Específicos – 16 (dezesseis) questões – 4 (quatro) pontos cada 

questão. 

Conhecimentos Gerais – 04 (quatro) questões – 4 (quatro) pontos cada questão. 

4.2.2 Serão considerados aprovados, os candidatos que na somatória dos acertos, 

obtiver nota igual ou superior a 50,0 (cinqüenta) pontos. 

4.3 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer uma hora 

antes do horário munido de: 

4.3.1 Comprovante de inscrição, impresso através do site www.exatuspr.com.br. 

4.3.2 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos 

abaixo discriminados: 

4.3.2.1 Cédula de identidade, cédula de Identidade fornecida por órgão ou 

conselho de representação da classe, carteira de motorista, carteira de trabalho 

(modelo novo), expedido a partir de 20 de janeiro de 1997. O documento deverá 

ser apresentado de forma legível e em via original, não sendo permitida 

apresentação de fotocópia. 

4.3.2.2  Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala 

de prova: Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 
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1997, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira 

Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira funcional sem 

valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados e 

outros que não constam no item 4.3.2.1. 

4.3.2.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que 

autenticada, nem protocolo de documento de identidade. 

4.3.3 Caneta esferográfica preta ou azul. 

4.3.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 

4.3.5 A Comissão Especial de Concurso, no dia de realização das provas, poderá 

exigir para ingresso na sala de aplicação da prova, somente o exigido no item 

4.3.2, desde que o candidato tenha sua inscrição homologada. 

4.4 A prova objetiva será realizada na data provável de 03 de maio de 2015 em 

local e horário a serem divulgados junto com o Edital de Homologação das 

Inscrições a ser publicado em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Tamarana, no Jornal Oficial de Tamarana e através do site www.exatuspr.com.br. 

4.4.1 As portas e/ou portões do recinto de realização das provas serão fechados 15 

minutos antes do início das provas. O candidato que chegar após este horário não 

poderá realizar as provas. 

4.4.1.2 É de inteira responsabilidade do candidato identificar o local de prova. 

4.4.2 Não haverá provas em outros dia e horários por conta de enfermidade do 

candidato. 

4.5 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas, após 

decorrida uma hora do início das mesmas. 

4.6 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, 

para assinatura da ata e lacre dos envelopes com os cartões respostas e provas, 

comprovando a regularidade de aplicação das provas. 
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4.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da 

prova, deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa 

finalidade e que será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não 

levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá tempo adicional para 

quem amamentar. 

4.8 Será concedida fiscalização especial ao candidato que no mínimo 24 (vinte e 

quatro horas) horas antes da realização da prova, a critério médico, devidamente 

comprovado junto a Comissão Especial, que impossibilitado por motivos de saúde, 

de realizar a prova em sala de aula com os demais candidatos. 

4.8.1 Aludido requerimento deverá ser apresentado à Comissão Especial de 

Concurso, devidamente instruído com atestado médico. 

4.9 Os gabaritos com as devidas respostas das provas, tornar-se-ão públicos, após a 

aplicação das provas, em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de 

Tamarana, no Jornal Oficial de Tamarana e no site www.exatuspr.com.br. 

4.10 Para o cargo de Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico 

Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista e Odontólogo será 

realizada a prova de títulos, sendo considerado a freqüência e conclusão em 

cursos relacionados diretamente com a área de atuação, conforme segue abaixo: 

I - a freqüência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de 

atuação: 
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CURSOS  PONTOS 

De 08 a 20 horas   0,10 cada 

De 21 a 40 horas   0,20 cada 

De 41 a 80 horas   0,30 cada 

De 81 a 160 horas  0,40 cada 

Mais de 160 horas  0,50 cada 

Curso de Graduação (desde que não seja pré-requisito 

ao cargo) 

0,70 cada 

Curso de Pós Graduação – Especialização 1,00 cada 

Curso de Pós Graduação – Mestrado 2,00 cada 

Curso de Pós Graduação – Doutorado 3,00 cada 

4.10.1 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta 

relação com as atribuições dos cargos em Concurso, e deverão ter início e término 

a partir de 01/08/2005, exceto para os certificados de especialização, mestrado e 

doutorado. 

4.10.2 A somatória da pontuação dos Títulos fica fixada no máximo de 20,00 (vinte) 

pontos, não podendo em hipótese alguma ser ultrapassado esse limite, mesmo que 

o candidato apresente títulos cuja somatória venha ultrapassar esse limite. 

4.10.3 Os candidatos deverão apresentar fotocópias autenticadas em cartório dos 

títulos (diplomas, certificados, cursos da área e outros documentos), no dia da 

realização da contagem de títulos, conforme previsto no Edital de Convocação 

para Entrega de Títulos. 

4.10.4 Somente serão julgados os títulos dos candidatos aprovados na primeira 

etapa. 
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4.10.5 No prazo marcado para a apresentação dos títulos, os candidatos 

aprovados na primeira etapa deverão apresentar documento que comprove a 

habilitação para o ingresso no cargo, com o objetivo único e exclusivo de 

contagem de títulos. Caso o candidato não possua a habilitação para ingresso no 

cargo neste momento apresentará somente os títulos para serem pontuados, tendo 

em vista que a habilitação para ingresso no cargo somente é obrigatória no 

momento da posse. 

4.11 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva, 

implicará, automaticamente, na sua exclusão do concurso. 

 

5 – DA CLASSIFICAÇÃO 

5.1 Os candidatos aprovados serão classificados em lista nominal, na ordem 

decrescente, como segue abaixo: 

5.1.1 Para o cargo de Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico 

Clínico Geral, Médico Ginecologista, Médico Pediatra, Nutricionista e Odontólogo, será: NF 

= (NO + NT), onde NF = Nota Final, NO = Nota da Prova Objetiva e NT = Nota da 

Prova de Títulos. 

5.1.2 Para os demais cargos a nota final será: NF = NO, onde NF = nota final e NO = 

nota prova objetiva. 

5.2 Em caso de empate de notas, na classificação, como critério de desempate, 

terá preferência o candidato que: 

5.2.1. Tiver maior nota na prova de conhecimentos específicos; 

5.2.2. Tiver maior nota em prova de Títulos, quando for o cabível; 

5.2.3 Tiver maior nota em Língua Portuguesa; 

5.2.4 Tiver maior nota em conhecimentos gerais; 

5.2.5 Tiver maior nota em matemática;  



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 

Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1944 
Página 12 de 39 

 

5.2.6 Tiver maior idade; 

5.2.7 Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate 

entre os candidatos com mais de 60 (sessenta) anos completados até o último dia 

do prazo de inscrição e entre estes e os demais candidatos será o de idade mais 

elevada, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento. 

5.3 O resultado do concurso e a classificação dos candidatos aprovados serão 

publicados nas dependências da Prefeitura Municipal de Tamarana, no Jornal 

Oficial do Município de Tamarana, e no site www.exatuspr.com.br. 

5.3.1 Não serão fornecidos atestados ou certificado de habilitação aos candidatos 

aprovados que solicitarem, valendo para fim de classificação os resultados 

publicados em Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Tamarana, no 

Jornal Oficial de Tamarana, e no site www.exatuspr.com.br.  

5.4 A nomeação respeitará a ordem de classificação final. 

5.5 Para fins de comprovação de classificação no concurso, valerá a publicação 

da homologação do resultado final, conforme previsto no item 5.3 deste Edital. 

6 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

6.1 À pessoa portadora de necessidades especiais, amparada pelo artigo 37, inciso 

VIII, da Constituição Federal, fica reservado aos candidatos portadores de 

necessidades especiais, das vagas gerais ofertadas 5% (cinco por cento), conforme 

Lei Municipal nº. 153/2000. 

6.2 Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de inscrever-se 

neste processo de seleção, desde que a deficiência de que são portadoras seja 

compatível com as atribuições do cargo a ser preenchido. 

6.3 Os portadores de deficiência participarão em igualdade de condições com os 

demais candidatos. 

6.4 As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos, por 

reprovação no concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais 
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concursandos, observada a ordem de classificação. 

6.5 Aos candidatos é assegurado o direito de se inscreverem nessa condição, 

declarando serem portadores de deficiência com laudo médico para 

comprovação, e submeterem-se, se convocados, à perícia médica promovida 

pela Comissão Especial de Concurso por intermédio de Junta Médica designada, 

que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato com deficiência 

ou não e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. 

6.6 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato portador de 

deficiência deverá protocolar declaração, junto à Divisão de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Tamarana, concernente a condição e a deficiência da qual 

é portador, apresentando Laudo Médico (original ou cópia autenticada em 

cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 

referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – 

CID, bem como a provável causa da deficiência. Este laudo será retido e ficará 

anexado ao protocolo de inscrição. O laudo também deverá ser apresentado 

quando dos exames pré-admissionais, no caso do candidato ser aprovado e 

convocado. 

6.6.1 Caso o candidato necessite de condições especiais para a realização das 

provas, deverá solicitá-las por escrito até o último dia de inscrição, protocolando 

requerimento junto à Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de 

Tamarana, Estado do Paraná. 

6.7 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do 

direito ao pleito das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

6.8 Os candidatos que no ato de inscrição se declararem portadores de 

deficiência, se classificados nas provas, além de figurarem nas listas de 

classificação, terão seus nomes publicados em relação a parte, observada a 

respectiva ordem de classificação. 

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente Edital e 
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será organizado, dirigido e orientado por comissão formada para este fim, 

denominada Comissão Especial de Concurso. 

7.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato inscrito, acompanhar a 

publicação ou divulgação dos atos concernentes ao Concurso Público, divulgados 

no Jornal Oficial de Tamarana, Ilustrado, e em Edital nas dependências da 

Prefeitura Municipal de Tamarana, Estado do Paraná, obrigando-se a atender aos 

prazos e condições estipulados neste Edital e nos que forem publicados durante o 

período de validade do concurso. 

7.3 A inscrição no Concurso implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas 

neste Edital e em outros que forem publicados durante a realização do Concurso 

Público, cujas regras, normas e critérios, obrigam-se os candidatos a cumprir. 

7.4 A vagas reservadas a candidatos portadores de necessidades especiais não 

preenchidas serão revertidas aos demais candidatos de ampla concorrência. 

7.5 O prazo de validade do Concurso Público esgotar-se-á 02 (dois) anos, a contar 

da data da publicação do ato de homologação do resultado final do Concurso, 

prorrogável uma única vez, por igual período. 

7.6 Dentro do prazo de validade do Concurso Público poderão ocorrer 

convocações de candidatos aprovados, desde que o quantitativo de vagas seja 

devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal. 

7.7 Será admitida impugnação deste Edital, por meio de requerimento 

devidamente justificado, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar de sua 

publicação, e será apresentado e será apresentado de forma on line através do 

site www.exatuspr.com.br. 

7.8 O preenchimento da ficha-requerimento de inscrição é de inteira 

responsabilidade do candidato. 

7.9 O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não 

satisfazer as necessidades legais impostas neste Edital. 
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7.9.1 O candidato que fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, 

deixar de apresentar os documentos exigidos, ou deixar de atender os requisitos 

exigidos por este Edital, ainda que verificado posteriormente, será excluído do 

concurso, com a consequente anulação do ato de investidura no cargo, pela 

autoridade competente, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e 

criminal. 

7.10 O simples requerimento de inscrição do candidato implicará o conhecimento 

do Regulamento Geral do Concurso, expresso no Edital, e de sua aceitação.  

7.11 O candidato aprovado e classificado, quando convocado para nomeação, 

será submetido ao regime estatutário. 

7.11.1 O candidato aprovado e convocado deverá apresentar os seguintes 

documentos para admissão e nomeação, alem de observar o previsto no item 3.1 

deste Edital: 

I - Cédula de Identidade (RG) ou protocolo da identidade; 

II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber. 

III - Título de eleitor e fotocópia. 

IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência. 

V - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e fotocópia. 

VI - Registro no órgão da classe e fotocópia. 

VII - Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia. 

VIII - Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, 

quando couber. 

IX- Uma fotografia 3X4 recente, tirada de frente. 

X - Atestado de sanidade física e mental. 

XI - Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela 
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Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos 

anos. 

XII - Comprovante de escolaridade exigida.  

XIII - Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função 

pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que 

constituam seu patrimônio. 

7.12 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à 

aprovação em exame médico físico e psicológico, a ser realizado pelo órgão 

indicado pela Prefeitura Municipal de Tamarana.  

7.12.1 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-

se aprovado o candidato tido como apto. 

7.13 Para o provimento do cargo concursado, o candidato deverá atender as 

condições necessárias, quais sejam: I) atendimento aos requisitos para a inscrição 

de acordo com as regras constantes deste Edital; II) apresentação da 

documentação exigida para posse conforme disposto neste Edital; III) aprovação 

nos exames de saúde previstos neste Edital. 

7.14 O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Prefeitura 

Municipal de Tamarana no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro 

dia útil subsequente à data da publicação do ato de provimento, para ser 

empossado, submetendo-se a estágio probatório de 03 (três) anos ininterruptos, 

período em que será avaliado quanto ao exercício de suas atribuições, 

assiduidade, disciplina, produtividade, iniciativa e responsabilidade e, se aprovado, 

será considerado efetivo. 

7.14.1 O prazo para posse poderá ser prorrogado até o máximo de 30 (trinta) dias, a 

requerimento do interessado. 

7.14.2. O prazo para entrar em exercício é de 07 (sete) dias contados do primeiro 

dia útil subsequente ao da data da posse. 
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7.15 Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candidato, mediante 

requerimento fundamentado à Comissão Especial do Concurso Público, que após 

análise das justificativas deliberará a respeito. 

7.15.1 O prazo de interposição de pedido de revisão será de 02 (dois) dias a contar 

do dia da divulgação do gabarito, da nota da prova objetiva, da nota da prova 

prática, da nota da prova de títulos e do resultado final. 

7.15.2 O pedido de revisão deverá conter argumentação lógica e consistente, 

indicando, precisamente, a questão ou ponto sobre o qual versa a reclamação, e 

será apresentado de forma on line, através do site www.exatuspr.com.br. 

7.15.3 O pedido de revisão destituído de fundamentação será liminarmente 

indeferido. 

7.15.4 Se provido o pedido de revisão, a Comissão Especial do concurso 

determinará as providencias devidas. 

7.15.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem regidos em termos, 

bem como, os requerimentos que derem entrada fora do prazo. 

7.15.6 Se dos exames de recursos resultar em anulação de questão (ões), a 

pontuação correspondente a essa (s) questão (ões) será atribuída a todos os 

candidatos, independente de terem recorrido ou não, desde que já não tenham 

recebido a pontuação correspondente a questão anulada quando da correção 

dos gabaritos. Caso haja alteração de resposta correta a divulgação das notas 

será feita de acordo com o novo gabarito oficial para todos os candidatos 

independentemente de terem recorrido ou não. 

7.15.7 Só será deferido o requerimento se o candidato comprovar que houve erro 

da Banca Examinadora ou atribuição de notas diferentes para soluções iguais. 

7.16 Não haverá segunda chamada para prova, importando a ausência por 

qualquer motivo, inclusive moléstia ou atraso, na exclusão do candidato do 

concurso. 
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7.17 Não será permitido o uso de máquinas calculadoras, equipamentos e/ou 

aparelhos eletrônicos, ou instrumentos similares, consulta a qualquer tipo de 

material e, ainda, não será admitida qualquer espécie de consulta, inclusive 

legislação seca ou comunicação entre os candidatos. 

7.18 Será atribuída nota zero, para a questão, quando no cartão resposta for 

assinalada mais de uma resposta ou haja rasura, intenção de marcação, ainda 

que legível, bem como aquela que não for assinalada no cartão resposta, ou 

assinalada a lápis. 

7.19 Em hipótese nenhuma, haverá substituição do cartão resposta em caso de 

erro ou rasura do candidato. 

7.20 Somente será permitido assinalamento nos cartões respostas feitos pelos 

próprios candidatos. 

7.21 É vedada a comunicação do candidato com qualquer pessoa, durante a 

realização da prova. 

7.22 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas 

pela Comissão Especial de Concurso, sendo vedado o ingresso de pessoas 

estranhas ao concurso. 

7.23 Nenhum candidato poderá ausentar-se do recinto da prova a não ser 

momentaneamente e acompanhado por fiscal. 

7.24 Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao Fiscal de 

Sala todo o material recebido. 

7.25 Por razões de ordem técnica e direitos autorais, não será fornecido exemplares 

das provas a candidatos ou a instituições públicas ou privadas, mesmo após o 

encerramento do Concurso Público. 

7.26 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser 

corrigidos no dia das provas, em Ata, pela Comissão Especial de Concurso. 

7.27 Será excluído do concurso público, por ato da Comissão Especial de Concurso, 
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o candidato que cometer algumas das irregularidades constantes abaixo: 

  I – Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da 

equipe encarregada na aplicação das provas; 

  II – Utilizar ou tentar utilizar de meios fraudulentos para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do certame; 

  III – Não devolver integralmente o material recebido no dia das provas 

escritas; 

  IV – Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao 

Concurso, bem como consultar livros ou apontamentos; 

  V – Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos 

especiais e na companhia do fiscal; 

  VI – Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de 

saldo bancário. 

7.28 As notas das provas e bem como a Nota Final não sofrerão arredondamentos, 

sendo consideradas as quatro casas. 

7.29 Serão publicadas as notas obtidas pelos candidatos e o nome dos candidatos 

que não estiveram presentes no dia da prova. 

7.30 A taxa de inscrição não será devolvida em hipótese alguma. Não serão 

aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual 

for o motivo alegado. 

7.31 A elaboração, aplicação e correção das provas serão realizadas por empresa 

contratada, a qual terá autonomia sobre a elaboração e julgamento das provas. 

7.31.1 Os cartões respostas depois de colocados em sobrecarta fechada e 

rubricada ficarão sob guarda da Empresa Contratada. 

7.32 Todos os cartão-resposta referentes ao concurso serão confiados, após seu 

término, à guarda da Empresa Contratada, serão mantidos pelo prazo de três 



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 

Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1944 
Página 20 de 39 

 

meses da homologação, findo o qual, serão incinerados. Os demais documentos 

como: edital de abertura, homologação das inscrições, homologação de resultado 

final, resolução e portaria da Comissão Especial de Concurso entre outros, serão 

mantidos à guarda, por um prazo de dois anos após a homologação, findo o qual 

serão incinerados. 

7.32.1 As provas serão incineradas após a homologação final do concurso público, 

mantendo arquivado apenas os cartões-respostas conforme item 7.32. 

7.33 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa do direito a 

posse, ficando a concretização desse ato condicionada a observância da 

conveniência e oportunidade em fazê-lo das disposições legais pertinentes, 

rigorosa classificação e do prazo de validade do concurso. 

7.34 O candidato que convocado, deixar de atender o Edital de Convocação, 

implicará na eliminação do Concurso e na nulidade da classificação e na perda 

dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo convocado o 

candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste 

edital. 

7.35 O candidato que já estiver investido em dois cargos ou empregos públicos 

ativos ou em um cargo público efetivo e um aposentado, quando da sua 

convocação, não poderá assumir sua vaga se não renunciar o vínculo 

empregatício anterior. 

7.36 Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados a juízo do Prefeito 

Municipal, através de publicidade prévia e ampla. 

7.37 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanharem as resoluções, 

editais, comunicados e demais publicações referentes a este concurso através do 

Jornal Oficial do Município de Tamarana, em Edital nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Tamarana, e pelo site www.exatuspr.com.br.  

7.38 As normas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou 

acréscimos, enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem 
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respeito. 

7.39 O resultado final das provas escritas será divulgado através de publicação no 

Jornal no Jornal Oficial do Município de Tamarana, nas dependências da Prefeitura 

Municipal de Tamarana e pelo site www.exatuspr.com.br.   

7.40 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Empresa Contratada 

e Comissão Especial de Concurso. 

7.41 Todas as provas ficarão, desde a elaboração, sob a guarda e 

responsabilidade da Empresa Contratada. 

7.42 Os conteúdos básicos para as provas são os constantes do Anexo I e as 

atribuições dos cargos constantes do Anexo II deste Edital. 

7.43 Durante o prazo de validade do concurso de que trata este Edital, nada 

impede que outro seja aberto, levado o efeito e classificados os aprovados sendo 

que não se nomeará dentro desse prazo, os classificados de um concurso posterior, 

enquanto existir concursado anterior com direito a posse. 

7.44 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso e pela 

Prefeitura Municipal de Tamarana de conformidade com este Edital e da legislação 

vigente. 

Tamarana, 16 de março de 2015. 

 

_________________________________ 

Paulino de Souza 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ENSINO SUPERIOR E MÉDIO - Auxiliar de Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico, 

Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Ginecologista, 

Médico Pediatra, Nutricionista, Odontólogo, Técnico em Higiene Dental, Técnico em 

Radiologia,Técnico em Vigilância Sanitária 

PORTUGUÊS: 

Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado 

das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. 

Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e 

feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos 

pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal. 

MATEMÉTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal 

de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras 

geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros simples. 

Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 

trigonométricas no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Tamarana; 

História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Tamarana. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 

administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de 
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farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –

intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA, 

Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro 

mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio 

(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 

Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 

do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto 

sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- 

natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem 

Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas 

Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios 

Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; 

Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle 

de Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e 

mensuração, administração de medicamentos por via oral, intramuscular e 

endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, 

curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção 

e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem 

nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; 

Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 

Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e 

Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 

ENFERMEIRO 

Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. 

Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da 

Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: 

Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da 

Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; 

Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de 
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emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, 

gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças 

infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico 

e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento 

de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério 

e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde – 

SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções da 

Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças 

preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da 

Saúde, Administração e Validade). CCIH. 

FARMACÊUTICO 

Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 

Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle 

de Infecção Hospitalar;  2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) 

Padronização de medicamentos. 2.2) Classificação e codificação de materiais. 2.3) 

Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de medicamentos 

Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; Estocagem de 

medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de medicamentos. 

3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da qualidade e 

manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos 

erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) 

Esquemas de manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) 

Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia 

Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-Quimioterapia;  6. 

Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e 

medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 7.1) A importância do 

controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) 

Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de 

Infecções; 8.2)A farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 

de outubro de 2007. 9.1) Regulamento que institui as boas práticas de manipulação 
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em farmácia – BPMF; 9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e 

semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico 

sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 

de outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos 

exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, estabelecendo as 

BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o Regulamento Técnico 

de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde; 

13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças 

Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos 

Medicamentos. 13.3) Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) 

Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 

13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico 

Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos Toxicologia. São Paulo: 

Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de Medicina – Harrison 

– 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 

de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – Assistência Farmacêutica na 

atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional. 

FISIOTERAPEUTA 

Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A 

deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria 

e Prática; Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e 

tratamento precoce do nascimento até o 18º mês; Fisioterapia na Ortopedia e na 

Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia 

Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen; Fisioterapia: 

Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral- Aspectos 

práticos; Fisioterapia Neurológica. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição 

e da linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato 

acústico externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, 
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interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); - Triagem 

auditiva em escolares; - Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; - Processamento 

auditivo central; - Aparelhos auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e 

adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos órgãos 

envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e 

acústica da voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação 

fonoaudiológica nas disfonias presentes na infância e terceira idade; - Atuação 

fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas 

seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: - Desenvolvimento da 

linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem escrita; - Percepção 

auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; - Atuação fonoaudiológica nos 

distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 

linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação 

fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões 

cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento das 

funções orofaciais; - Sistema estomatognático; - Aleitamento materno no 

desenvolvimento da motricidade oral; - Acompanhamento fonoaudiológico em 

pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia- avaliação e tratamento. 

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 

criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 

relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 

Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 

promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação 

em saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças 

de notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente 

Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho respiratório. 

Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. Metabolismo e 

endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica. 

Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde 

mental – Reforma Psiquiátrica. 
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MÉDICO GINECOLOGISTA 

Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. 

Planejamento familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método 

de barreira e natura; DIU; anticoncepção na amamentação; anticoncepção na 

adolescência; anticoncepção de emergência e cirúrgica. Climatério: 

perimenopausa; terapia de reposição hormonal; osteoporose; sexualidade. 

Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus. Mastologia: 

prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e 

malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; dismenorreia; dor 

pélvica; incontinência urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos; 

histerectomia e tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; laboratório pré natal; 

propedêutica básica. Parto: assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. 

Puerperio: normal; planejamento familiar; amamentação; infecções psicoses. 

Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos; hipertensão arterial; 

diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e desenvolvimento; 

cardiotocografia; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade. Políticas Públicas 

do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em 

Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 

28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de 

Saúde. 

MÉDICO PEDIATRA 

Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. 

Cuidados Primários na Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento 

Materno. Imunização. Doenças Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. 

Dermatoses na Infância. Parasitoses Intestinais na Infância. Doenças Infecciosas: 

Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde Pública. Acidente com Animais 

Peçonhentos. Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – Diagnósticos 

Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em 

Membros Inferiores; Acidentes na Infância. Parada Cardiorespiratória: Manejo 

Terapêutico. Convulsão. Políticas de Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e Bioética 
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Médica. Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da 

Saúde. Controle Social na Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à 

Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. 

Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção 

Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional 

de Promoção de Saúde. 

NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução 

de cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e 

distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, 

aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, 

equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação e composição 

química; Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 

preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios 

para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e 

nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. 

Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, 

absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação; Nutrição materno-infantil; 

crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; Gestação e lactação, 

nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; 

Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite 

Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças 

nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências 

nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados 

de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição protéico-

calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; 

Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª 

idade e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e 

padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, 

preparo e distribuição; Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética 

profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços 
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de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde  - princípios e diretrizes, controle social; 

Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque 

estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. 

ODONTÓLOGO 

Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; 

Periodontia; Prótese; Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, 

Farmacologia e Terapêutica aplicada a Odontologia, educação em saúde bucal, 

Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias. Educação em saúde bucal; 

Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de prevenção, de atenção e de 

aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da 

doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; 

Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: 

princípios de preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; 

Materiais restauradores diretos. Materiais restauradores preventivos: Materiais 

restauradores com liberação e recarga de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas 

restauradoras minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático). 

Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e 

pós-cirúrgica. 

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  

Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos 

moles da cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático; 

Conhecimento da fisiologia da mastigação e deglutição; Reconhecimento da 

dentição permanente e temporária através da representação gráfica e numérica; 

Características gerais e idade de irrupção dentária; Morfologia da dentição; 

Noções gerais de microbiologia; Meios de proteção de infecção na prática 

odontológica; Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e 

herpes; Formação e colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância, 

definição e técnicas; Doença periodontal: etiologia, classificação, características 
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clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e manutenção; Cárie dental: etiologia, 

classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 

manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco; Uso de 

fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia; Técnicas 

radiográficas intrabucais clássicas e suas variações; Técnicas de afiação do 

instrumental periodontal; Técnicas de isolamento do campo operatório; Técnicas 

para esterilização de material; Proteção do complexo dentina-polpa; Técnicas de 

aplicação de materiais restauradores; Técnicas de testes de vitalidade pulpar;  

Conceitos de promoção de saúde; Elaboração e aplicação de programas 

educativos em saúde bucal; Conhecimento do funcionamento e manutenção do 

equipamento odontológico; Reconhecimento e aplicação dos instrumentos 

odontológicos; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 

28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, 

Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de 

Controle de Infecção Hospitalar, Programa Brasil Sorridente, Portaria GM/MS nº 599 

e GM/MS nº600, de 23/03/2006; Portaria GM/MS nº 1572, de 29/07/2004; Portaria 

SAS/MS nº 562 de 30/09/2004; Portaria SAS/MS nº 566 de 06/10/2004; Portaria GM/MS 

nº 283 de 22/02/2005. Educação em Saúde. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Princípios e Diretrizes da profissão; Ética profissional e responsabilidade; 

Conhecimentos básicos de anatomia e fisiologia - ossos do crânio, face, coluna, 

tórax, membros superiores e inferiores, órgãos do tórax e abdômen; Conhecimentos 

básicos de equipamentos radiológicos e seu funcionamento - produção de Raio X, 

estrutura básica da aparelhagem fixa e portátil, câmara escura; Exames 

contrastados; Conhecimentos de técnicas de utilização do Raio X; Conhecimentos 

de técnicas de revelação e fixação e de elementos dos componentes químicos do 

revelador e fixador; Legislação concernente ao operador de Raio X; Riscos e 

precauções - equipamentos de proteção individual e coletiva; Sistema Único de 

Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica 

do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à 

Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 

Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1944 
Página 31 de 39 

 

 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre 

Processo Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc); 

Conhecimento sobre Alimentos; DTA (doenças transmitidas por alimentos); Surtos 

Endêmicos;  Conhecimento sobre Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia, aranha 

marrom, aranha armadeira, escorpiões e cobras); Conhecimento sobre dengue, 

leptospirose e demais doenças veículadas por água e alimentos; Leis Federais nºs. 

8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; Noções de risco em epidemiologia e Saúde da 

Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e como informar uma 

confecção de caixa séptica, sumidouro, desindetização, limpeza de caixas de 

água; Código Sanitário Estadual; Noções de atendimento ao público e 

gerenciamento de conflitos; Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância 

Sanitária. 

 

ENSINO FUNDAMENTAL - MERENDEIRA 

PORTUGUÊS: 

 Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação 

Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e 

plural) e Interpretação de Texto. 

MATEMÁTICA: 

Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 

unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas 

planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Tamarana; 

História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Tamarana. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
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Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 

Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de 

trabalho; Noções básicas de preparação de alimentos; Coleta e 

armazenamento e tipos de recipientes; Materiais utilizados na limpeza em 

geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral; 

Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de Material de 

Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, 

limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de 

consumo. 

 

ANEXO II 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Executar tarefas auxiliares inerentes às áreas de saúde pública. Auxiliar sob 

supervisão do médico e/ou enfermeiro, no atendimento a pacientes nas unidades 

de saúde pública do município. Preparar pacientes para consultas e exames. 

Coletar material para exame laboratorial. Preparar e esterilizar materiais, 

instrumentos, ambiente e equipamentos. Orientar paciente quanto à higiene, 

alimentação, uso de medicamentos, cuidados específicos em tratamento e com a 

saúde. Efetuar controle diário do material utilizado; auxiliar enfermeiro na execução 

de programas de educação para a saúde. 

ENFERMEIRO 

Participar na formação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde 

pública, materno infantil, imunização, etc. Participar de programas de educação 

sanitária junto à população. Participar de elaboração, acompanhamento e 

avaliação de programas de treinamento para pessoal de enfermagem. 
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Estabelecer normas e organização de serviços operacionais de enfermagem; 

Participar da elaboração de projetos, pesquisas e estudos; Supervisionar equipe de 

enfermagem. 

FARMACÊUTICO 

Prestar assistência farmacêutica na dispensação e distribuição de medicamentos e 

correlatos envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscalização, elaboração 

de laudos técnicos e a realização de perícias técnico-legais relacionadas com 

atividades, produtos, fórmulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza 

farmacêutica; atuar na seleção (padronização) compra (licitação e opção 

técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; atuar no 

controle de qualidade, inocuidade e eficácia dos medicamentos. Desenvolver 

atividades de formação e educação; facilitar o acesso e participação do paciente 

e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto-cuidado e as 

práticas de educação em saúde. Atuar na comunidade através de ações inter-

setoriais. 

FISIOTERAPEUTA 

Realizar tarefas inerentes às áreas fisioterápicas. Avaliar o estado de saúde de 

doentes e acidentados, realizando testes para verificar a capacidade funcional 

das áreas afetadas. Recomendar o tratamento fisioterápico adequado, de acordo 

com o diagnóstico. Acompanhar a realização do tratamento fisioterápico, 

avaliando os resultados obtidos e alterando o programa, se necessário. Programar 

e/ou orientar atividades terapêuticas, de relaxamento, jogos, exercícios e outros, 

para promover a recuperação e integração social dos pacientes. Orientar as 

equipes auxiliares e/ou pacientes sobre o tratamento a ser cumprido e a correta 

execução das atividades programadas. Atuar na prevenção, avaliação, 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento de pacientes com disfunção por 

sequelas de lombalgia; lombociatalgia; dorsalgia; cervicobroquialgia; Sd impacto; 

artrose; pós-operatório; acidente vascular cerebral; traumatismo crânio encefálico; 

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor; fibromialgia; paralisia Bell; desvios 

posturais; p.o. cirurgias cardíacas, pneumonias e afins). 
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FONOAUDIÓLOGO 

Atender pacientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas 

utilizando protocolos e procedimentos específicos de fonoaudiologia. Efetuar 

avaliação e diagnóstico fonoaudilógico Orientar pacientes, familiares, cuidadores 

e responsáveis. Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e 

qualidade de vida.  

MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Realizar tarefas inerentes à saúde pública. Formular diagnósticos de saúde pública. 

Prestar atendimento médico preventivo, terapêutico, psicológico ou de 

emergência. Prestar atendimento médico ambulatorial, examinando pacientes, 

solicitando e interpretando exames, prescrevendo medicamentos, orientando e 

acompanhado a evolução do tratamento, registrando a consulta em documentos 

próprios e encaminhando quando necessário.  

MÉDICO GINECOLOGISTA 

Efetuar exame ginecológico e/ou obstétrico. Determinar o diagnóstico ou hipótese 

diagnóstica. Solicitar exames laboratoriais e/ou ultra-sonografia quando julgar 

necessário. Prescrever medicação, quando necessário. Orientar mulheres e/ou 

gestantes quanto ao planejamento familiar, uso de métodos contraceptivos, 

controle de pré-natal, parto hospitalar, aleitamento materno entre outros aspectos; 

realizar acompanhamento pré-natal da gestante, com encaminhamento quando 

se fizer necessário. Coletar material para exames de preventivo de CA de mama e 

colo uterino, quando julgar necessário; e demais atribuições pertinentes à profissão, 

segundo a classe, ordem ou conselho profissional específico. Desenvolver 

atividades administrativas (documentos, registros, encaminhamentos, outros) 

relativas ao exercício do cargo, utilizando-se dos meios mecânicos e/ou 

informatizados disponíveis para esse fim. Utilizar os equipamentos de proteção 

individual, pertinentes ao exercício de suas atribuições; executar outras atividades 

afins. 

MÉDICO PEDIATRA 



 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMARANA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 

Rua Isaltino José Silvestre, nº 643, Centro, CEP: 86.125-000 - Tamarana-PR | (43) 3398-1944 
Página 35 de 39 

 

Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras 

formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência 

médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar 

ou recuperar sua saúde. Examinar a criança, auscultando-a, executando 

palpações e percussões, por meio de estetoscópio e de outros aparelhos 

específicos, para verificar a presença de anomalias e mal-formações congênitas 

do recém-nascido. Avaliar-lhe as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico. 

AvaliaR o estágio de crescimento e desenvolvimento da criança, comparando-o 

com os padrões normais, para orientar a alimentação. Indicar exercícios, 

vacinação e outros cuidados. Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático, 

prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais, para solucionar 

carências alimentares, anorexias, desidratação, infecções, parasitoses e prevenir 

contra tuberculose, tétano, difteria, coqueluche e outras doenças. Tratar lesões, 

doenças ou alterações orgânicas infantis, indicando ou realizando cirurgias, 

prescrevendo pré-operatório, para possibilitar a recuperação da saúde. Participar 

do planejamento, execução e avaliação de planos, programas e projetos de 

Saúde Pública, enfocando os aspectos de sua especialidade, para cooperar na 

promoção, proteção e recuperação da saúde física e mental das crianças. Indicar 

a suplementação alimentar à criança, quando houver justificativa clínica e de 

acordo com a programação. Encaminhar para atendimento especializado interno 

ou externo ao Centro de Saúde, os casos que julgar necessário. Executar outras 

tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 

MERENDEIRA 

Receber e armazenar adequadamente os gêneros alimentícios; preparar refeições 

conforme técnica adequada para cada gênero alimentício; preparar e distribuir 

alimentos destinados às crianças; aplicar os princípios básicos de limpeza, higiene e 

aproveitamento dos alimentos; organizar e controlar o depósito de materiais e 

gêneros alimentícios, verificando estoque e estado de conservação; lavar, enxugar 

e guardar utensílios; zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e 

materiais utilizados. Atividade de nível auxiliar, de natureza operacional e de menor 

grau de complexidade, abrangendo trabalhos de cozinha e outras atividades 
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correlatas. 

NUTRICIONISTA 

Realizar tarefas inerentes às áreas de nutrição. Proceder o planejamento e à 

elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da 

aceitação dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de 

introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para 

oferecer refeições balanceadas. Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, 

supervisionando o preparo e a distribuição das refeições. Atuar no setor de nutrição 

dos programas de saúde, planejando e auxiliando sua operação. Controlar os 

pedidos de gêneros alimentícios, orientando seu recebimento e armazenagem.  

ODONTÓLOGO 

Examinar os dentes e a cavidade bucal, para verificar a presença de cáries e 

outras doenças bucais. Identificar as afecções quanto à extensão e à 

profundidade, utilizando instrumentos especiais e radiológicos, para poder 

estabelecer o diagnóstico e o respectivo plano de tratamento. Aplicar anestesia 

(troncular, gengiva] ou tópica), utilizando medicamentos anestésicos, para 

promover conforto e facilitar a execução do tratamento. Extrair raízes e dentes, 

utilizando fórceps, alavancas e outros instrumentos. Restaurar cáries, utilizando 

instrumentos, aparelhos e substâncias específicas, para restabelecer a forma e a 

função do dente. Executar a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o 

tártaro, para evitar a instalação de focos de infecção. Prescrever ou administrar 

medicamentos determinando a quantidade e a via de aplicação, como forma de 

prevenir hemorragias ou tratar infecções da boca e dentes. Proceder a perícias 

odonto-administrativas, examinado a cavidade bucal e os dentes, a fim de 

fornecer atestados e laudos previstos em normas e regulamentos. Coordenar, 

supervisionar e executar a coleta de dados sobre o estado clínico dos pacientes, 

lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento. 

Orientar e zelar pela preservação e guarda de aparelhos, instrumental ou 

equipamento utilizado em sua atividade, observando sua correta utilização. 

Elaborar, coordenar e executar programas educativos e de atendimento 
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odontológico preventivo que estejam voltados à comunidade de baixa renda e 

para os estudantes da rede pública de ensino.  

TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  

Desenvolver ações de orientação e educação em saúde bucal, visando à 

disseminação do conhecimento dos métodos de cuidados e prevenção em 

higiene e saúde bucal, como escovação, uso do flúor, entre outros.  Promover a 

saúde bucal, realizando sob supervisão do Odontólogo, procedimentos 

odontológicos básicos e/ou preventivos, tais como: limpeza, remoção de 

substâncias,  polimentos,  aplicação tópica de flúor e outras substâncias para 

prevenção de cárie bucal, remoção de suturas, placas e cálculos supragengivais,  

radiografias. Inserir e condensar substâncias restauradoras, preparar paciente para 

consulta e/ou cirurgia, posicionando-o de forma correta, colaborando com seu 

bem estar, promover assepsia do campo operatório e materiais e instrumentos, 

antes e após os atos cirúrgicos, com substâncias apropriadas, a fim de evitar 

infecções, confeccionar modelos e preparar moldeiras,  outros. Auxiliar o 

Odontólogo nos atendimentos, dispondo os instrumentos odontológicos, bem como 

entregando as peças em mãos, na medida em que estas forem solicitadas pelo 

mesmo. Manter o estoque de medicamentos, observando quantidades e prazos de 

validade.  Preparar informes, relatórios, registros, documentos e outros, sempre que 

solicitado. Zelar pela limpeza, organização e disciplina de seu local de trabalho. 

Atuar de acordo com princípios de qualidade e ética, visando o constante 

alinhamento ao planejamento estratégico do município.  Utilizar Equipamentos de 

Proteção Individual para exercício do seu trabalho, quando indicado em laudos 

competentes, visando garantir sua própria segurança e integridade física. Executar 

outras tarefas correlatas às acima descritas, a critério de seu superior imediato e/ou 

conforme demanda. 

TÉCNICO EM RADIOLOGIA 

Preparar materiais e equipamentos para exames e radioterapia. Operar aparelhos 

médicos e odontológicos para produzir imagens e gráficos funcionais como recurso 

auxiliar ao diagnóstico e terapia. Preparar pacientes e realizar exames e 
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radioterapia. Prestar atendimento aos pacientes fora da sala de exame, realizando 

as atividades segundo boas práticas, normas e procedimento de biossegurança e 

código de conduta. Mobilizar capacidades de comunicação para registro de 

informações e troca de informações com a equipe e com os pacientes. 

Supervisionar uma equipe de trabalho. Operar aparelhos de Raios-X, observando 

instruções, para provocar descargas de radioatividade correta sobre a área a ser 

radiografada. Selecionar instrumentos e materiais a serem utilizados de acordo com 

o tipo de radiografia. Revelar chapas e filmes radiológicos e encaminhar ao 

médico para leitura. Controlar radiografias realizadas, registrando números, 

discriminando tipo e requisitantes. Efetuar relatórios e auxiliar sob orientação, em 

atividades de auxiliar de saúde ou administrativas. Zelar pela conservação própria 

e de terceiros no seu ambiente de trabalho. Zelar pela conservação, preservação e 

manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo em seu local 

de trabalho, solicitando material radiográfico, identificando e comunicando 

problemas à supervisão. Auxiliar, sob supervisão, em atividades de vigilância 

sanitária e vigilância epidemiológica. Controlar, entrada, saída e estoque de 

materiais em seu local de trabalho. 

 

TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

Organizar, orientar e participar da supervisão e treinamento de pessoal necessário 

à vigilância sanitária municipal. Executar atividades correspondentes a sua 

respectiva formação em nível médio e curso técnico em vigilância, orientando a 

execução dos trabalhos e desenvolvendo atividades de programação em sua 

área de atuação profissional apresentando sugestões e melhorias em seu campo 

de atividade. Fiscalizar ainda, as condições higiênicas sanitárias de todos os 

estabelecimentos que comercializem, beneficiem e acondicionem alimentos. 

Inspecionar, fiscalizar e interditar estabelecimentos, ambientes e serviços sujeitos ao 

controle sanitário. Apreender e inutilizar produtos sujeitos ao controle sanitário. 

Lavrar autos, expedir intimações e aplicar penalidades. Analisar e emitir parecer 

circunstanciado e conclusivo nos processos e relatórios. Planejar e desenvolver 

ações de comunicação e educação em vigilância sanitária na comunidade, 
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visando assegurar a proteção e a promoção da saúde. Desempenhar outras 

tarefas concernentes à fiscalização, de acordo com a legislação pertinente. 

Colaborar com o planejamento e programação das atividades de fiscalização. 

Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento da legislação sanitária municipal e 

à eficácia da ação fiscalizadora. Atender às normas de higiene e segurança do 

trabalho. Executar outras atividades correlatas. 


