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EDITAL N° 01/2016 

CONCURSO PÚBLICO 

SÚMULA: Dispõe sobre a abertura de vagas para o Concurso 
Público Municipal, e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Nova Santa Rosa, 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° 
01/2016 de Provas e Provas de Título para o preenchimento de vagas no quadro de pessoal, de 
provimento efetivo da Administração Pública Municipal, regido pela Lei Orgânica Municipal – 
Estado do Paraná e pela Lei n° 12/2009; 1331/2010 e 1340/2010: 

1 – DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

Vagas Cargo Requisitos Mínimos CH/ 
Semanal 

Salário 
Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

01 Assistente Social Ensino Superior completo 
em Serviço Social. 

40 R$ 
2.638,30 

R$ 
100,00 

CR* Contador Ensino Superior completo 
em Ciências Contábeis e 

registro no órgão 
fiscalizador da classe. 

40 R$ 
3.284,07 

R$ 
100,00 

CR* Dentista Ensino Superior completo 
em Odontologia e registro 

no órgão fiscalizador da 
classe. 

20 R$ 
2.483,27 

R$ 
100,00 

02 Educador Infantil Ensino médio na 
modalidade normal ou em 
nível superior em curso de 
graduação em pedagogia 

com habilitação ao 
magistério da educação 

infantil ou em curso normal 
superior. 

40 R$ 
2.135,64 

R$ 80,00 

CR* Enfermeiro Ensino Superior completo 
em Enfermagem e registro 

no órgão fiscalizador da 
classe. 

40 R$ 
3.875,02 

R$ 
100,00 

CR* Engenheiro Civil Ensino Superior completo 
em Engenharia Civil e 

registro no órgão 

20 R$ 
2.483,27 

R$ 
100,00 
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fiscalizador da classe. 

01 Farmacêutico Ensino Superior Completo 
em Farmácia e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 R$ 
3.875,02 

R$ 
100,00 

CR* Fiscal de Obras de 
Obras e Posturas  

Ensino Médio completo. 40 R$ 
1.961,37 

R$ 80,00 

CR* Fiscal de Tributos Ensino Superior completo 
em Administração, Ciências 

Contábeis ou Direito. 

40 R$ 
3.284,07 

R$ 
100,00 

CR* Fiscal Sanitário Ensino Médio completo.  R$ 
1.699,84 

R$ 80,00 

CR* Médico Ensino Superior completo 
em Medicina e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

20 R$ 
5.385,12 

R$ 
100,00 

CR* Médico 
Ginecologista/Obste

tra 

Ensino Superior completo 
em Medicina com 
especialização em 

ginecologia e obstetrícia e 
registro no órgão 

fiscalizador da classe. 

10 R$ 
3.875,02 

R$ 
100,00 

01 Médico Pediatra Ensino Superior completo 
em Medicina com 

especialização em pediatria 
e registro no órgão 

fiscalizador da classe. 

10 R$ 
3.875,02 

R$ 
100,00 

01 Merendeira Ensino Fundamental 
completo. 

40 R$ 
1.258,40 

R$ 40,00 

02 Motorista Ensino Fundamenta 
completo e possuir Carteira 

Nacional de Habilitação – 
CNH – categoria “D”. 

 

40 

R$ 
1.258,40 

 

R$ 40,00 

CR* Nutricionista Ensino Superior completo 
em Nutrição e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

20 R$ 
1.422,02 

R$ 
100,00 

CR* Operador de 
Britador 

Ensino Fundamental 
completo. 

40 R$ 
1.210,03 

R$ 40,00 

02 Operador de 
Máquinas 

Ensino Fundamental 
completo e possuir Carteira 

Nacional de Habilitação – 
CNH – categoria “C”. 

 

40 

R$ 
1.699,84 

 

R$ 40,00 

CR* Pedreiro Ensino Fundamental 
completo. 

40 R$ 
1.258,40 

R$ 40,00 

01 Procurador Jurídico Ensino Superior completo 
em Direito e registro no 

órgão fiscalizador da classe. 

40 R$ 
4.966,49 

R$ 
100,00 

03 Professor Ensino Superior em curso 
de graduação em pedagogia 

20 R$ 
1.787,52 

R$ 
100,00 
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com habilitação ao 
magistério da educação 

infantil e/ou anos iniciais do 
ensino fundamental ou em 
curso normal superior ou 

em nível superior em curso 
de licenciatura de 

graduação plena precedida 
de formação de magistério 

em nível médio na 
modalidade normal. 

01 Professor de 
Educação Física 

Superior Completo em 
Educação Física 
(Licenciatura) 

20 R$ 
1.787,52 

R$ 
100,00 

01 Professor de Inglês Superior Completo em 
Letras (Licenciatura 
Português/Inglês) 

20 R$ 
1.787,52 

R$ 
100,00 

01 Psicólogo Ensino Superior completo 
em Psicologia. 

40 R$ 
2.638,30 

R$ 
100,00 

05 Serviços Gerais Ensino Fundamental 
incompleto. 

40 R$ 929,83 R$ 40,00 

CR* Técnico 
Administrativo I 

Ensino Superior completo 
em qualquer área de 

atuação. 

40 R$ 
1.634,49 

R$ 
100,00 

CR* Técnico 
Administrativo II 

Ensino Médio completo. `40 R$ 
1.258,40 

R$ 80,00 

CR* Técnico Agrícola Ensino Médio 
Profissionalizante completo 

na área de atuação. 

40 R$ 
2.141,21 

 

01 Técnico de Saúde 
Bucal 

Ensino Médio completo e 
Curso Profissionalizante na 

área e registro no órgão 
fiscalizador da classe. 

40 R$ 
1.634,49 

R$ 80,00 

01 Técnico em 
Enfermagem 

Ensino Médio completo e 
Curso Técnico na área de 

atuação e registro no órgão 
fiscalizador da classe. 

40 R$ 
1.634,49 

R$ 80,00 

01 Vigia Ensino Fundamental 
incompleto. 

40 R$ 955,90 R$ 40,00 

* CR = Cadastro Reserva 

3 – DAS INSCRIÇÕES 

3.1 – DOS REQUISITOS 

Para candidatar-se aos cargos públicos do quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Nova 
Santa Rosa constantes deste Edital, o candidato deverá atender os requisitos abaixo 
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relacionados, sendo que a falta de comprovação de qualquer um deles, implicará em 
impedimentos para a posse: 

3.1.1 Ter 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. 

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 os 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 atender outras condições prescritas em lei. 

3.2 - DO PERÍODO, HORÁRIO E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

As inscrições serão realizadas de 13/04/2016 a 27/04/2016, através do site 
www.exatuspr.com.br. No dia 27/04/2016 as inscrições encerrar-se-ão às 23hs59min.  

Obs.:Os candidatos que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição no Posto de 
Atendimento da Empresa Contratada, localizado junto à Biblioteca Pública Municipal Arnaldo 
Busato situado na Avenida Horizontina, nº 1876, das 08h00m às 11h30m e das 13h30m às 
17h00m. 

3.2.1 Os boletos devem ser gerados e impressos até às 23hs59min do dia 27/04/2016 e o seu 
pagamento deverá ser efetuado até o dia 28/04/2016, 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. 
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3.4 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o qual se 
inscreveu, vedada qualquer alteração posterior. 

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 Nova Santa Rosa, 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. 

3.12Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que aceita as condições 
estabelecidas no presente Edital e nos demais que vierem a 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. 

3.15O 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 
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dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, no Jornal O Presente 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 os cargos de CONTADOR, EDUCADOR INFANTIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENFERMEIRO, 
PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE INGLÊS e PROCURADOR JURÍDICO 
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 cargos de MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS e PEDREIRO o concurso será 
realizado em duas etapas, uma sendo prova objetiva e outra de prova prática, ambas de caráter 
eliminatório e 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. 

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 (cinquenta) 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. 
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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), expedida 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 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 em dia, 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 Nova Santa Rosa, no Jornal O Presente, 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 outrodia ehorários 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. 

4.7A candidata que tiver necessidade 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. 
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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 de Concurso, 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 Nova Santa Rosa, no Jornal Oficial 
O Presente e no site www.exatuspr.com.br. 

4.10 Para os cargos de CONTADOR, EDUCADOR INFANTIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENFERMEIRO, 
PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE INGLÊS e PROCURADOR 
JURÍDICO, será realizada a prova de títulos, sendo considerado a frequência e conclusão em 
cursos relacionados diretamente com a área de atuação (exceto quanto ao item III), conforme 
segue abaixo: 

I – Somente serão aceitos os títulos a seguir relacionados, observados os limites da pontuação do 
quadro abaixo: 

ITEM TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 

I Curso de aperfeiçoamento 
profissional, curso de 
extensão, de atualização, de 
qualificação ou treinamentos, 
acima de 30 (trinta) horas. 

01 05 

II Experiência profissional, 
devidamente comprovada. 

02 por ano 10 

III Outro Curso Superior desde 
que não seja o utilizado como 
requisito de comprovação de 
habilitação estabelecido no 
presente Edital. 

05 

 

10 

IV Certificado de curso de 
especialização, em nível de 
pós-graduação, com carga 
horária mínima de 360 horas, 
desde que não seja o utilizado 
como requisito de 
comprovação de habilitação 
estabelecido no presente 
Edital. 

 

10 

 

10 

V Diploma, devidamente 
registrado, de curso de pós-
graduação, em nível de 

15 15 
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mestrado (título de mestre). 

VI Diploma, devidamente 
registrado, de curso de pós-
graduação, em nível de 
doutorado (título de doutor). 

20 20 

4.10.1 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as 
atribuições dos cargos em Concurso (exceto quanto ao item III). 

4.10.1.1 A comprovação da experiência profissional deverá ser feita da seguinte forma: 

  a) Declaração ou certidão de tempo de serviço público ou privado, em papel timbrado, 
ou com carimbo do CNPJ/MF, original ou autenticada, constando expressamente em anos, meses 
e dias, o nível de atuação do candidato e, ainda, com carimbo que conste o nome, número do RG 
e a função que exerce o profissional emitente; 

  b) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (página de identificação do trabalhador e 
páginas contratuais); 

  c) Para comprovar o tempo de experiência profissional na área pública, declaração ou 
certidão de tempo de serviço emitida pela Chefias dos NRE’s (Núcleos Regionais de Educação), 
órgão de pessoal ou de recursos humanos.  

  d) Para comprovação de experiência profissional no exterior, é necessário apresentar os 
documentos constantes no item “a”, traduzidos para língua portuguesa por tradutor 
juramentado. 

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 PROVA 
OBJETIVA, conforme orientação dos fiscais em sala. 

4.10.4 Somente serão julgados os títulos dos candidatos aprovados na primeira etapa. 

4.10.5 Após a realização da prova objetiva, no mesmo local e na mesma data, em sala designada 
para tanto, o candidato deverá apresentar seus títulos. Nessa data, não será obrigatória a 
apresentação de documento que comprove a habilitação para ingresso no cargo, o qual somente 
será exigido para a posse do candidato.  

4.11 A prova prática versará: 

4.11.1 Para os cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS, serão avaliados os seguintes 
pontos: 

I - Verificação dos acessórios do veículo/equipamento; 
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II - Verificação da situação mecânica do veículo/equipamento; 

III - Habilidade na condução do veículo/equipamento; 

IV - Cuidados básicos na condução do veículo/equipamento. 

4.11.1.1 Cada critério acima mencionado terá a validade de 25,00 pontos, sendo no total 100,00 
pontos 

4.11.2 Para o cargo de PEDREIRO, serão avaliados os seguintes pontos: 

I – Habilidade com equipamentos utilizados para a execução dos trabalhos 

II – Eficiência/qualidade 

III – Aptidão 

IV – Organização na execução dos trabalhos 

V – Conhecimento especifico na área 

4.11.2.1 Cada critério acima mencionado terá a validade de 20,00 pontos, sendo no total 100,00 
pontos 

4.12 O candidato que não atingir nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta vírgula zero) na prova 
prática, será eliminado do Concurso. 

4.13 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 os cargos de CONTADOR, EDUCADOR INFANTIL, ENGENHEIRO CIVIL, ENFERMEIRO, 
PROFESSOR, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, PROFESSOR DE INGLÊS e PROCURADOR 
JURÍDICO, 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 cargos de MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS e PEDREIRO, será: NF = (NO + 
NP)/2, onde NF = nota final, NO = nota da prova objetiva e NP = nota da prova prática. 

5.1.3 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: 
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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;  

5.2.6 Tiver maior idade; 

5.2.7Nos 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 Nova Santa Rosa, no Jornal O Presente 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 Nova Santa Rosa, no Jornal O Presente, 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 5% (cinco por cento) das vagas gerais ofertadas, conforme 
art. 10 da Lei Complementar Municipal 12/2009. 

6.2 Às pessoas portadoras de deficiência serão assegurados 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, 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. 

6.3 Os portadores de deficiência participarão em igualdade de condições com os demais 
candidatos. 
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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 concursandos, observada a 
ordem de classificação. 

6.5 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 Nova 
Santa Rosa concernente à condição e à 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 à 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. 

6.5.1 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 Nova Santa Rosa, Estado do Paraná. 

6.6 A não observância do disposto nos subitens anteriores acarretará a perda do direito ao pleito 
das vagas reservadas aos candidatos em tais condições. 

6.7 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 à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 

7 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1 O Concurso Público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente Edital e 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 O Presente e em 
Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa, 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. 
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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 deverá ser apresentado de forma 
online através do site www.exatuspr.com.br e através do setor de protocolo junto a Prefeitura 
Municipal de Nova Santa Rosa. 

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 satisfizer as 
necessidades legais impostas neste Edital. 

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 toda documentação que se fizer 
necessário, no decorrer do certame ou quando da posse e atender outras condições prescritas 
em lei. 

7.12 Para efeito de contratação o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em 
exame médico, a ser realizado pelo órgão/profissional indicado pela Prefeitura Municipal de 
Nova Santa Rosa. 

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; 

III) aprovação nos exame médico previstos neste Edital. 
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7.14 O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Nova 
Santa Rosa no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da publicação do ato convocatório, para 
ser empossado, submetendo-se a estágio probatório de 03 (três) anos ininterruptos, período em 
que será avaliado quanto o exercício de suas atribuições, assiduidade, disciplina, produtividade, 
iniciativa e responsabilidade e, se aprovado, será considerado estável. 

7.14.1 O prazo para entrar em exercício é de 05 (cinco) dias contados da data da posse. 

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 de títulos e da nota da prova 
prática 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 
online, 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. 

7.17 Não serão permitidos 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. 
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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 resposta 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 serão fornecidos 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, 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. 

  VII – Desobedecer ao item 7.17. 
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7.28 As notas das provas e bem como a Nota Final não sofrerão arredondamentos, sendo 
consideradas as duas 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 resposta depois de colocados em sobrecarta fechada e rubricada ficarão sob 
guarda da Empresa Contratada. 

7.32 Todos oscartões respostareferentes ao concurso serão confiados, após seu término, à 
guarda da Empresa Contratada, serão mantidos pelo prazo de três 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-resposta 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 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 Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, 
solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada sempre a 
ordem de classificação e a validade do Concurso, a novo chamamento uma só vez. 

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 O Presente, em 
Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa e pelo site 
www.exatuspr.com.br.  

7.38As normas deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito. 
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7.39 O resultado final das provas escritas será divulgado através de publicação noJornal O 
Presente, Edital nas dependências da Prefeitura Municipal de Nova Santa Rosa 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. 

7.41Todas as provas ficarão, desde a elaboração, sob a guarda e responsabilidade da Empresa 
Contratada. 

7.42 Os conteúdos básicos as provas e atribuições dos cargos são os constantes do Anexo I e II 
respectivamente, 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 O candidato aprovado e convocado somente poderá tomar posse do cargo se atender aos 
requisitos expostos no art. 37, da Constituição Federal, bem como nas demais disposições legais 
atinentes ao impedimento de acesso a cargo público. 

7.44 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso e pela Prefeitura 
Municipal de Nova Santa Rosa de conformidade com este Edital e da legislação vigente. 

Prefeitura do Município de Nova Santa Rosa, 07 de Abril de 2016. 
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ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
 
ENSINO SUPERIOR 
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. 

MATEMÁTICA: 

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 Nova Santa Rosa; 
História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Nova Santa Rosa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

ASSISTENTE SOCIAL 
Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão - fundamentos históricos, teóricos e 
metodológicos do Serviço Social; Serviço Social e formação profissional; A dimensão política e 
investigativa da prática profissional; Política Social; Os Processos de Trabalho do Serviço Social; 
Instrumentais técnico-operativos do Serviço Social; Movimentos sociais; Terceiro Setor e a 
questão Social; Questão Social e suas manifestações na contemporaneidade; Atuação do Serviço 
Social na gestão de serviços, programas e projetos sociais; Mudanças no mundo do trabalho e as 
suas repercussões no trabalho profissional do assistente social; Serviço Social e 
interdisciplinaridade; Código de ética Profissional; Projeto Ético Político Profissional do Serviço 
Social; Proposta de intervenção na área social: planejamento estratégico, planos, programas, 
projetos e atividades de Trabalho; Lei de Regulamentação da Profissão (Lei n° 8.662, de 07 de 
junho de 1993 e alterações posteriores); Sistema Único da Assistência Social – NOB/SUAS (2012); 
Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90) e alterações posteriores; Lei Orgânica da 
Assistência Social (Lei nº. 8.742/93) e alterações posteriores; Estatuto do Idoso (Lei No 10.741, de 
1º de outubro de 2003); Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e alterações 
posteriores. 

CONTADOR 
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças públicas na constituição 
de 1988. Atividade financeira do Município: conceitos, características e finalidades. Direito 
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financeiro: conceito e delimitação. Orçamento Público: conceito, espécies, natureza jurídica, 
elementos essenciais, classificação, princípios orçamentários, vedações constitucionais, normas 
gerais do Direito Financeiro (Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e controle interno e 
externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e econômicos, 
classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e pagamento. Despesas com 
pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da dívida, outras despesas correntes, 
investimentos, inversões financeiras, amortização da dívida. Receita pública: conceito, 
classificação, fontes e estágios. Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. 
Créditos adicionais: suplementares, especiais e extraordinários e fontes para sua abertura. 
Reserva de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 
101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares; Planejamento; Receita 
pública; Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências voluntárias; 
Destinação de recursos para o setor privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; 
Disposições finais e transitórias. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de 
Gestão Fiscal para Estados e Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de 
Administração Financeira para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais 
documentos. Portaria 448 STN. Resolução TCE – Provimento 29/94. 

DENTISTA 
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. 

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 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. 
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ENGENHEIRO CIVIL 
Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens Móveis E Imóveis - 
Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias Em Processos 
Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E 
Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos: Discriminações Técnicas, 
Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De 
Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições Unitárias De Custo; 
Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação 
De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, Redes Pert/Cpm, Linha de Balanço. 
Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção - Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento 
Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado No Local - 
Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-Moldadas - Componentes Estruturais, Blocos. Aço: 
Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para 
Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. 
Locação Da Obra. Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De 
Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento De Materiais, Equipamentos E Ferramentas. 
Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. 
Coberturas. Impermeabilização. Revestimento e Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De 
Obras - Acompanhamento De Cronograma Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. 
Medições De Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações - Estruturas Em Concreto 
Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto Ambiental De 
Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos Administrativos. Índices De Atualização De 
Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, Lei de Zoneamento e Código de Posturas 
do Município de Engenheiro Civil. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 

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 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 
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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. 

FISCAL DE TRIBUTOS 
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. Da 
Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos 
da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das 
finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade 
econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II - DIREITO TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. 
Código Tributário Municipal. Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de melhoria. 
Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributaria. III – DIREITOADMINISTRATIVO. 
Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços 
públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens Públicos). 
Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração pública. Improbidade 
administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. IV - DIREITO 
FINANCEIRO. Noções introdutórias: As necessidades públicas e a atividade financeiro do Estado; 
Ciência das Finanças e Direito Financeiro; O Direito Financeiro no quadro da Ciência do Direito; 
Definição e princípios. Conteúdo; Normas Gerais de Direito Financeiro. Receita Pública: Entradas 
e receitas. Classificação das receitas; Receitas derivadas. Receitas tributárias. Imposto. Taxa e 
contribuição de melhoria. Empréstimo compulsório. Contribuições. Repartição das receitas 
tributárias; Receitas originárias, Teoria dos preços. Taxa e preço; Federalismo fiscal. Despesa 
pública; Conceito e características; Despesas obrigatórias, constitucionais, legais e facultativas. 
Despesas com pessoal (Lei de Responsabilidade Fiscal); Regime Jurídico; Orçamento; Conceito. 
Origem. Regime jurídico do orçamento público. Direito Constitucional orçamentário. Princípios 
orçamentários; Leis orçamentárias. Plano Plurianual. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Lei 
Orçamentária anual; O orçamento na Lei n. 4.320/64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Tramitação legislativa. Iniciativa. Emendas. Promulgação; Orçamento Participativo. Fiscalização 
financeira e orçamentária; Tipos de controle; Controle interno e externo; Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Origem. O F.M.I e a exigência do controle; Federalismo. Normas 
nacionais; Receitas e despesas. Transferências voluntárias. Subvenções; Dívida e endividamento. 
As Resoluções do Senado; Operações de crédito. Garantia e contra garantia; Restos a pagar; 
Precatórios judiciais. Emendas Constitucionais no 30/00 e 37/02; Tribunais de Contas. 
Organização; Função "jurisdicional" e controle judicial; Competência; Sigilo bancário; Crédito 
público. Natureza jurídica; Noções fundamentais; Empréstimos púbicos e suas espécies; Limites 
do crédito; Resgate e extinção. Lei 8.666/93 e alterações posteriores; Lei complementar nº 
101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005. Princípio Federativo e Republicano; Autonomia 
Municipal; Princípios Informativos da Administração Pública; Competência Tributária; Tributos 
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Municipais em Espécie; Imunidades; Princípios Tributários; Lançamento Tributário; Constituição 
do Crédito Tributário; Prescrição e Decadência Tributária; Elisão e Evasão Fiscal; Poder de 
Fiscalização; Execução Fiscal; Obrigação Tributária, Sujeito Ativo e Passivo da Obrigação 
Tributária, Responsabilidade Tributária. 
 
MÉDICO 
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. 

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
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. Puerpério: 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 Frequentes 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 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 



 

Avenida Tucunduva, 833 • CEP: 85930-000 • Nova Santa Rosa • PR• Fone/Fax: (45) 3253-1144 
www.novasantarosa.pr.gov.br• novasantarosa@novasantarosa.pr.gov.br• CNPJ: 77.116.663/0001-09   

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 organolípticas, 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 epidemiologia 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; Epidemiologia 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 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. 
 
PROCURADOR JURÍDICO 
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. Da 
Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e 
orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos 
da União. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das 
finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade 
econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e formas. 
Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição: conceito, 
prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer e não fazer; 
obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das obrigações 
de pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, 
transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: 
Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. III 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, condição da ação, classificação. Processo e 
procedimento; formação, extinção e suspensão do processo; pressupostos processuais. Prazos: 
classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição. Sujeitos da relação processual: partes, 
litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo. Pedido: petição inicial – requisitos e 
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vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; cumulação de pedidos; interpretação e 
alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, exceção e objeção; exceções processuais: 
incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO 
TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributária. Impostos. Taxas. Contribuição 
de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributária. V DIREITO 
ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos 
administrativos. Serviços públicos e administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio 
Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da Administração. Controle da administração 
pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. Tomada de contas 
especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação 
de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O empregador; sucessão de 
empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do contrato de trabalho. 
Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do 
contrato de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de 
garantia do tempo de serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho. Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005. 

PROFESSOR 
Tendências pedagógicas (percurso histórico e suas manifestações na Prática Educativa); Estrutura 
e Funcionamento da Educação Básica; Lei 9394/96; Lei 11.645/08; Lei 8.069/90; Educação 2014-
2024, Lei 12.796/13; Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental- DCN, Parâmetros 
Curriculares - PCN; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes Curriculares Nacionais; 
Referencial Curricular Nacional; Educação e Sociedade; Educação ambiental na escola; Educação: 
cultura, objetivos, seleção de conteúdos, ensino, aprendizagem, planejamento, recursos 
metodológicos, avaliação/recuperação, relação professor(a)/aluno(a); Projetos escolares; 
alfabetização e letramento; Educação integral e integrada; Psicologia do desenvolvimento 
humano (fases, fatores que influem no desenvolvimento, linguagem, pensamento, segundo 
Piaget, Vygostky, Freud); Psicologia da aprendizagem, Dificuldades de Aprendizagem; Dificuldade 
de aprendizagem, A importância da Psicopedagogia na intervenção pedagógica Educação 
Especial: inclusão/integração, acompanhamento e avaliação de alunos especiais; Ética 
Profissional; Educação para o século XXI (objetivos, metas,  princípios educacionais); Educação e 
Sustentabilidade, Declaração de Jontiem; Declaração Universa dos direitos humanos; Aspectos 
fundamentais da formação de professores da educação básica; metodologias de ensino e 
conteúdos de: Matemática, Língua Portuguesa, História e Geografia, Biologia Educacional, 
Ciências e Arte; Violência e Bulling na escola; Diversidade na escola; Relação escola X família. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 
Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. Educação Física e sociedade; 
fundamentos didático-pedagógicos da educação física; atividade física e saúde; crescimento e 
desenvolvimento; aspectos da aprendizagem motora; aspectos sócio-históricos da educação 
física; política educacional e educação física; cultura e educação física; aspectos da competição e 
cooperação no cenário escolar. 
 
PROFESSOR DE INGLÊS 
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ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento Pedagógico Brasileiro. 
Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino. Compreensão de textos 
contemporâneos: livros, jornais, periódicos. Tempos verbais e modais; Voz Ativa e Voz Passiva; 
Questões diretas e indiretas; Discurso direto e indireto; Artigos; Substantivos; Adjetivos; Graus 
de Comparação; Pronomes; Advérbios; Conjunções; Preposições; Gerúndio e Infinitivo; 
Sentenças Condicionais; Formação de palavras: Composição e Derivação; Concepções de 
linguagem; A língua como forma de interação; Fala e Escuta; Leitura e escrita; Análise linguística; 
Metodologias e abordagens do ensino da língua inglesa no Brasil; O ensino das habilidades: Ler, 
Falar, Ouvir e Escrever. 
 
PSICÓLOGA 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 
diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação 
Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico 
do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo 
de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos de 
trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas 
psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo 
grupal;Código de Ética profissional do Psicólogo. 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. 
 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 

Introdução à Administração. Teoria Geral da Administração: Evolução da Teoria e da prática nas 
organizações. Administração de Recursos Humanos. Organização Sistemas e Métodos. Gestão da 
Qualidade. Sistema de Administração de Materiais. Administração Financeira. Administração 
Estratégica, Administração Pública: Licitações: modalidades, prazos, contratos, habilitação. 
Contratos Administrativos. Patrimônio Público. Bens Públicos. Controle da Administração Pública. 
Responsabilidade Civil da Administração e Lei de Responsabilidade Fiscal. Organizações: 
processos administrativos e de trabalho, estrutura organizacional, autoridade, delegação, 
descentralização, mudança e inovação organizacionais, comunicação. Liderança: eficiência e 
eficácia. Competitividade. Competências gerenciais. Administração de projetos. 

 

ENSINO MÉDIO 

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 
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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 Nova Santa Rosa; 
História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Nova Santa Rosa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

EDUCADOR INFANTIL 
Tendências pedagógicas (percurso histórico e suas manifestações na Prática educativa); Estrutura 
e Funcionamento da Educação Básica; Lei 9394/96; Lei 11.645/08; Lei 8.069/90; Lei 12.796/13; 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
Infantil; Referencial Curricular Nacional; Educar e cuidar; Educação e Sociedade; Educação 2014-
2024, Educação ambiental na escola; Educação Infantil: Objetivos Gerais, cultura, seleção de 
conteúdos, ensino, aprendizagem, planejamento, recursos metodológicos, avaliação, relação 
professor(a)/aluno(a); Projetos escolares; A importância dos contos, da fantasia e do  brincar na 
Educação Infantil (jogos, brinquedos, brincadeiras, cantigas, movimento, musicalização); 
Educação integral e integrada; Psicologia do desenvolvimento humano (fases, fatores que 
influem no desenvolvimento, linguagem, pensamento, segundo Piaget, Vygostky, Freud); 
Dificuldade de aprendizagem, Linguagem Oral e Escrita; Psicologia da aprendizagem, Dificuldades 
de Aprendizagem;  Educação Especial: inclusão/integração, acompanhamento e avaliação de 
alunos especiais; Educação para o século XXI (objetivos, metas, princípios educacionais); 
Educação e Sustentabilidade, Declaração de Jontiem; Declaração Universa dos direitos humanos; 
Violência e Bulling na escola; Diversidade na escola; Relação escola X família; Perfil Profissional 
do Professor da Educação Infantil; Ética Profissional. 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
Lei Orgânica do Município de Nova Santa Rosa; Lei de Zoneamento do Município de Nova Santa 
Rosa; Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de Nova Santa Rosa; 
Cálculo de Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções de 
Segurança do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de Informática. 
 
FISCAL SANITÁRIO 
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 
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cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veiculadas 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. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II 
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Nova Santa Rosa; 
Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, 
arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; 
Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, 
comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 
Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais propriedades físicas e químicas, 
importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e adubação: elementos essenciais às 
plantas, sintomas de deficiência e excesso dos principais nutrientes nas plantas, corretivos 
fertilizantes (finalidade, emprego, identificação dos principais tipos, cálculos de misturas).  
Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação de curvas de nível. 
Irrigação e drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e empregos, importância e 
emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, cuidados com o 
armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes para a determinação da 
qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de construção de canteiros, fumigação de leitos, 
produção de mudas (semeadura, repicagem, raleamento e transplantio), produção de mudas em 
copinhos de papel e bolsas plásticas, técnicas de propagação vegetativa, enxertia (identificação 
de tipos e usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e pomar, classificação 
de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. Identificação e controle das 
principais ervas daninhas, principais tratos culturais em plantas ornamentais. Fitotécnia: 
identificação e uso dos principais equipamentos e ferramentas destinados aos cuidados com as 
plantas nas hortas, pomares e paisagismo. Defensivos agrícolas: identificação e noções sobre 
grau de toxidade, técnicas de aplicação (cuidados, época, intervalo e equipamentos de aplicação 
e proteção. Tecnologia da produção (noções gerais), hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial 
(noções gerais sobre manejo), apicultura, avicultura (galinhas e codornas), suinocultura. 
Engenharia rural: determinação de áreas e volumes. Cálculo de área. Bovino de corte 
(cruzamento industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de criação e raças); 
Bovino de leite (cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de criação, doenças, 
inseminação artificial e raças). 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farmacoterapia; Condutas do Técnico 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 
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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 
cardiopulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e 
pós-operatórios. 

TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL 
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 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. 

ENSINO FUNDAMENTAL 
PORTUGUÊS: 
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 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 Nova Santa Rosa; 
História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Nova Santa Rosa. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

MERENDEIRA 

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. 

 
MOTORISTA 
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. 

OPERADOR DE BRITADOR 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Diferentes processos de execução; Noções 
básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança do 
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de segurança, conceito 
de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento de atividades relacionadas com a 
execução do serviço de operador de britador. 

OPERADOR DE MÁQUINAS 
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, motonivelador, pá-carregadeira, trator de esteira e 
outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
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PEDREIRO 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de alvenaria e 
concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de 
utensílios e equipamentos; Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, 
causas e prevenção; normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção; 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 

SERVIÇOS GERAIS 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Carregamento e descarregamento de mercadorias 
de veículos em geral; Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; 
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; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; 
Serviços de limpeza de móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, 
equipamentos, escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de 
recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de materiais de limpeza e 
de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções 
de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros. 

 
VIGIA 
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de 
trabalho, organização do local de trabalho, noções básicas de vigilância, noções básicas de 
atendimento ao público. 

 
ANEXO II - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Elaborar, implementar, executar e avaliar as políticas sociais; a elaboração, coordenação, 
execução e avaliação de planos, programas e projetos que sejam de âmbito de atuação do 
Serviço Social; prestar de assessoria e apoio aos movimentos sociais; realizar de estudos sócio-
econômicos, de vistorias, perícias técnicas, laudos periciais, informações e pareceres sobre 
matéria do Serviço social e a orientação aos cidadãos de diferentes segmentos sociais sobre os 
programas sociais disponíveis, democratizando o acesso a esses programas; fazer levantamento 
sócio-econômico com visitas a planejamento habitacional nas comunidades; pesquisar 
problemas relacionados com o trabalho; supervisionar e manter registros dos casos investigados; 
prestar serviços em creches, centros de cuidados diurnos de oportunidades e sociais; participar 
do desenvolvimento de pesquisas médico-sociais e interpretar, junto ao médico, a situação social 
do doente e de sua família; responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a execução de 
atividades próprias do cargo; executar tarefas correlatas, inclusive as editadas no respectivo 
regulamento da profissão; executar outras atividades correlatas. 

CONTADOR 
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Realizar a Contabilidade Geral do Município; Definir procedimentos contábeis; Atualizar 
procedimentos internos; Parametrizar aplicativos contábeis/ fiscais e de suporte; Administrar 
fluxo de documentos; Gerar diário/razão; Classificar o bem na contabilidade e no sistema 
patrimonial; Registrar a movimentação dos ativos; Realizar o controle físico com o contábil; 
Definir sistema de custo e rateios; Administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; 
Disponibilizar informações cadastrais aos bancos e fornecedores; Preparar declarações 
acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes; Atender a auditorias externas; Emitir 
balancetes; Montar balanços e demais demonstrativos contábeis; Consolidar demonstrações 
contábeis; Preparar as notas explicativas das demonstrações contábeis; Analisar balancete 
contábil; Fazer relatórios gerenciais econômicos e financeiros; Elaborar orçamento; Acompanhar 
a execução do orçamento; Analisar os relatórios; Avaliar controles internos; Verificar o 
cumprimento de normas, procedimentos e legislação; Analisar possíveis consequências das 
falhas; Elaborar relatórios com recomendações; Participar na elaboração de normas internas; 
Prestar assessoramento às entidades de controles interno/externo; Emitir pareceres; Preparar 
documentação e relatórios auxiliares; Disponibilizar documentos com controle; Acompanhar os 
trabalhos de fiscalização; Justificar os procedimentos adotados; Providenciar defesa; executar 
outras atividades correlatas. 

DENTISTA 
Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal da população; Realizar 
os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 
NOB/SUS 96 - e na Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde (NOAS); Realizar o 
tratamento integral, no âmbito da atenção básica para a população; Encaminhar e orientar os 
usuários que apresentam problemas complexos a outros níveis de assistência, assegurando seu 
acompanhamento; Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas urgências; Realizar 
pequenas cirurgias ambulatoriais; Prescrever medicamentos e outras orientações na 
conformidade dos diagnósticos efetuados; Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos 
de sua competência; Executar as ações de assistência integral, aliado a atuação clínica à saúde 
coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupo específicos, de acordo com planejamento 
local; Coordenar ações coletivas voltadas para promoção e prevenção em saúde bucal; 
Programar e supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; Capacitar equipes 
de saúde da família no que se refere às ações educativas e preventivas em saúde bucal; 
Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; executar outras atividades correlatas. 
 
ENFERMEIRO 
Realizar as tarefas inerentes à enfermagem; orientar equipe de enfermagem; proceder a 
registros de atendimentos, participar de programas comunitários de saúde; prestar aos pacientes 
necessitados todo atendimento que lhe for possível; zelar pela conservação e funcionamento dos 
equipamentos de trato a saúde, medicamentos; planejar e coordenar a capacitação e educação 
permanente dos ACS, executando-a com participação dos demais membros da equipe de 
profissionais do serviço local de saúde, bem como,  supervisionar e avaliar sistematicamente o 
trabalho desenvolvido pelos mesmos; realizar, com demais profissionais da unidade básica de 
saúde, o diagnóstico demográfico e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a 
identificação de traços culturais e religiosos das famílias e da comunidade, a descrição do perfil 
do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das condições de 
saneamento básico e realização do mapeamento da área de abrangência dos ACS sob sua 
responsabilidade; participar do processo de capacitação e educação permanente técnica e 
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gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa; realizar cuidados diretos de 
enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para continuidade da 
assistência prestada; realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, 
prescrever, transcrever medicações, conforme protocolos estabelecidos nos Programas do 
Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; executar as ações de assistência integral 
em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; executar 
assistência básica e ações de vigilância epidemiológica e sanitária, no nível de suas competências; 
executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica na unidade básica de saúde, 
no domicílio e na comunidade;  e executar outras atividades correlatas. 

ENGENHEIRO CIVIL 
Projetar, executar e supervisionar trabalhos técnicos de construção e conservação de obras de 
qualquer espécie, de prédios em geral; revisar os projetos de edificações e parcelamento de solo 
urbano; fornecer alinhamentos para construções; fornecer atestados de conclusão de obras; 
fiscalizar a iluminação pública; elaborar projetos e obras e serviços públicos; fazer avaliações e 
emitir laudos; executar outras atividades correlatas. 

FARMACÊUTICO 
Executar a manipulação farmacêutica e o aviamento de receitas médicas; Controlar a requisição 
e quadra de medicamentos, drogas e matérias-primas, a preparação e esterilização de vidros e 
utensílios de uso nas farmácias; Registrar entorpecentes e psicotrópicos requisitados, receitados, 
fornecidos ou utilizados no aviamento das fórmulas manipuladas; Controlar receitas e serviços 
de rotulagem, realizando periodicamente o balanço de entorpecentes e de barbitúricos; 
Organizar e atualizar fichário de produtos farmacêuticos, químicos e biológicos, mantendo 
registro permanente do estoque de drogas; Coordenar a elaboração da relação de 
medicamentos padronizados pelo serviço de saúde do Município, assim como suas revisões 
periódicas; Analisar o consumo e a distribuição de medicamentos; Realizar a supervisão técnico 
administrativo em Unidades da Saúde do Município no tocante a medicamentos e sua utilização; 
Executar outras tarefas correlatas. 

FISCAL DE TRIBUTOS 
Orientar e exercer a fiscalização geral com respeito a aplicação das leis tributárias do Município, 
bem como no que diz respeito a fiscalização especializada; Estudar o sistema tributário 
municipal; orientar o serviço de cadastro e realizar perícias; exercer a fiscalização direta em 
estabelecimentos comerciais, industriais e comércio ambulante; prolatar pareceres e 
informações sobre lançamentos e processos fiscais; lavrar autos de infração, assinar intimações e 
embargos; organizar o cadastro fiscal; orientar o levantamento estatístico específico da área 
tributária; estudar a legislação básica, aplicar as normas de metrologia e orientar a fiscalização 
de pesos e medidas; integrar grupos operacionais; executar outras atividades correlatas. 

 

MÉDICO 

Responsabilizar-se pela equipe do PSF; realizar consultas clínicas aos usuários;realizar consultas e 
procedimento na USF e,quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas 
correspondentes às áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma 
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Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática da saúde 
coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de 
diabéticos, de saúde mental; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; 
encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade 
do tratamento na USF, por meio de um sistema de acompanhamento;  indicar internações 
hospitalares, solicitar exames complementares e verificar óbitos; registrar no Sistema de 
Informação da Atenção Básica – SIAB e no Sistema de Informática da Secretaria Municipal de 
Saúde – todos os procedimentos realizados; avaliação e acompanhamento de complicações 
intercorrentes e de  conduta terapêutica; prestar assistência integral aos indivíduos sob sua 
responsabilidade; valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um 
processo terapêutico e de confiança; oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, 
visando abordar os aspectos preventivos e de educação sanitária; empenhar-se em manter seus 
clientes saudáveis, quer venham as consultas ou não; executar ações básicas de vigilância 
epidemiológica e sanitária em sua área de abrangência; executar as ações de assistência integral 
nas áreas de atenção a criança, ao adolescente, a mulher, ao trabalhador, ao adulto e ao idoso, 
realizando também atendimentos de primeiros cuidados nas urgências e pequenas cirurgias 
ambulatoriais, entre outros; promover a qualidade de vida e contribuir para que o meio 
ambiente seja mais saudável; discutir de forma permanente, junto a equipe de trabalho e 
comunidade, o conceito de cidadania, enfatizando os direitos a saúde e as bases legais que os 
legitimam; participar do processo de programação e planejamento das ações e da organização 
do processo de trabalho das unidades de Saúde da Família; executar outras atividades correlatas. 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
Realizar atendimento na área de gineco-obstetrícia e em outras áreas caso necessário; - 
Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, 
diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes, prescrever medicamentos e executar 
qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições 
pertinentes ao cargo; - Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, 
eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; - Elaborar relatórios 
e laudos técnicos em sua área de especialidade; - Participar de programa de treinamento, 
quando convocado; - Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da 
saúde pública e da medicina preventiva; - Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 
família e da população em geral; - Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; - Realizar atendimento 
individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; - Efetuar a notificação 
compulsória de doenças; - Realizar reuniões com familiares ou responsáveis de pacientes a fim 
de prestar informações e orientações sobre a doença e o tratamento a ser realizado; - Participar 
de grupos terapêuticos através de reuniões realizadas com grupos de pacientes específicos para 
prestar orientações e tratamentos e proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; - 
Participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à 
divulgação de fatores de risco que favorecem enfermidades; - Participar dos processos de 
avaliação da equipe e dos serviços prestados à população; Realizar diagnóstico da comunidade e 
levantar indicadores de saúde da comunidade para avaliação do impacto das ações em saúde 
implementadas por equipe; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; - Participar do 
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processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; Orientar e zelar 
pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização; - Orientar os servidores que o auxiliam na 
execução das tarefas típicas do cargo; Realizar outras atribuições afins. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
Realizar atendimento na área de pediatria e em outras áreas caso necessário; desempenhar 
funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendimentos, exames, diagnóstico, 
terapêutica, acompanhamento dos pacientes, prescrever medicamentos e executar qualquer 
outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao 
cargo; - Participar, conforme a política interna da instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; - Elaborar relatórios e laudos 
técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde 
pública e da medicina preventiva; - Participar, articulado com equipe multiprofissional, de 
programas e atividades de educação em saúde visando à melhoria de saúde do indivíduo, da 
família e da população em geral; - Manter registro dos pacientes examinados, anotando a 
conclusão diagnóstica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; - Realizar atendimento 
individual, individual programado e individual interdisciplinar a pacientes; - Efetuar a notificação 
compulsória de doenças; - Prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a 
seus familiares ou responsáveis; - Participar de grupos terapêuticos através de reuniões 
realizadas com grupos de pacientes específicos para prestar orientações e tratamentos e 
proporcionar a troca de experiências entre os pacientes; - Participar de reuniões comunitárias 
em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divulgação de fatores de risco que 
favorecem enfermidades; - Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços 
prestados à população; - Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está 
lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais; - Participar do 
processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; - Orientar e 
zelar pela preservação e guarda dos equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua 
especialidade, observando a sua correta utilização; - Orientar os servidores que o auxiliam na 
execução das tarefas típicas do cargo; - Realizar outras atribuições afins. 
 
NUTRICIONISTA 
Executar e supervisionar atividades técnicas relacionadas com a alimentação e nutrição sob o 
ponto de vista individual e social; Planejar as atividades de alimentação e nutrição, 
estabelecendo objetivos, metas e prioridades; prever e adequar material, equipamento e 
utensílios necessários às atividades do serviço de alimentação e nutrição; procurar alternativas 
de métodos e técnicas que possam garantir um produto final dentro das exigências nutricionais e 
higiênico-sanitárias; gerenciar os serviços relacionados à atividade de alimentação e nutrição; 
criar e aplicar mecanismo de controle da qualidade e da quantidade dos alimentos, dos recursos 
humanos, materiais e financeiros; controlar os gêneros alimentícios quanto a: técnicas de 
armazenamento, técnicas de pré-preparo e preparo, controle e distribuição de refeições; 
orientar e atuar como fiscalizador nos diferentes órgãos ou entidades que trabalham com 
alimentos, assegurando as condições mínimas exigidas pelo Regulamento que trata sobre a 
promoção, proteção e recuperação da saúde pública; realizar e interpretar projetos de pesquisas 
no campo de alimentação e nutrição; pesquisar e formular novas misturas e/ou alimentos 
substitutos, visando menor custo e maior valor nutricional e aceitabilidade; identificar todos os 
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alimentos em relação a tipos, características próprias e valor nutritivo, aplicando-os 
adequadamente nos variados cardápios; identificar as necessidades nutricionais e prescrição 
dietiterápicas determinando o valor calórico total, as quantidades e qualidades dos nutrientes da 
dieta; elaborar e acompanhar dietas normais, modificadas, progressivas, individualizadas ou em 
grupos; prover o aleitamento materno; participar de estudos clínicos, juntamente com a equipe 
de saúde, diagnosticando precocemente e prevenindo o agravamento das doenças; manter 
registros atualizados das ações de sua competência; executar outras tarefas correlatas. 

 

PROCURADOR JURÍDICO 

Elaborar pareceres sobre assuntos de natureza jurídica, administrativa e tributária; examinar 
previamente os projetos de lei, as razões de veto, os decretos, regulamentos, contratos e outros 
atos de natureza jurídica; promover a execução judicial das certidões de dívidas ativa que lhe 
forem encaminhadas; aquisição e guarda de material bibliográfico de conteúdo jurídico; 
atualização da legislação básica do Município e dos conhecimentos da doutrina e da 
jurisprudência indispensáveis à correta orientação dos órgãos municipais e a defesa dos 
interesses do Município participando de congressos de direito administrativos, processual civil, 
constitucional e tributário, na medida dos recursos disponíveis; elaborar parecer sobre as 
compras, alienação de bens, aquisição de equipamentos, contratação de obras e serviços, com 
dispensa ou instauração de processo licitatório; representar o Município em juízo; assessorar o 
Gabinete do Prefeito; elaboração de minutas de Projetos de Lei, Decretos, Portarias e demais 
normas baixadas pelo Executivo; executar outras atividades correlatas. 

 
PSICÓLOGO 
Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, realizar atendimento na área de Psicologia, atuar 
junto ao usuário e família através de intervenção psicológica, auxiliando-os nos desajustes 
emocionais com a aplicação de entrevistas individuais, testes apropriados e grupos para 
orientação; aplicar técnicas especializadas de apoio; elaborar relatórios dos casos e participar de 
reuniões multidisciplinares; participar da elaboração e execução de programas de atendimento, 
ensino e pesquisa; colaborar nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por 
acidentes e outras causas; colaborar com os profissionais das áreas da Saúde, Educação e 
Assistência Social; executar quaisquer outras atividades que estejam inseridas no âmbito das 
atribuições do cargo e da área de atuação; orientar a elaboração de diagnósticos, prognósticos e 
controle de comportamento do paciente na vida social; analisar os fatores psicológicos que 
intervém no diagnóstico, tratamento, prevenção das enfermidades mentais e dos transtornos 
emocionais da personalidade; colaborar com médicos e outros; propor a solução conveniente 
para os problemas de desajustamento escolar, profissional e social; manter-se atualizado nas 
novas técnicas utilizadas pela psicologia; atender aos portadores de necessidades especiais e aos 
portadores de desajustes familiares ou escolares, encaminhando-os para escolas ou classes 
especiais; emitir pareceres sobre matérias de suas especialidades; prestar assessoramento a 
autoridades em assuntos de sua competência; orientar coordenar e supervisionar trabalhos a 
serem desenvolvidos por equipes auxiliares; executar outras tarefas correlatas. 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I 
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Orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos e demais assuntos 
administrativos, consultando documentos em arquivos e fichários, levantando dados, efetuando 
cálculos e prestando informações quando necessário; Serviços administrativos de planejamento 
burocrático de caráter específico, especializado ou técnico, de médio ou alto grau de 
complexidade; executar trabalhos que envolvam a interpretação e aplicação das leis e normas 
administrativas; redigir expediente administrativo; proceder à aquisição, guarda e distribuição de 
material; estudar e informar processos que tratem de assuntos relacionados ao setor de 
trabalho, preparando os expedientes que se fizerem necessários; arquivar processos, publicações 
e documentos diversos de interesse da unidade administrativa, segundo normas 
preestabelecidas; executar atividades próprias de departamento de pessoal, calculando folha de 
pagamento, efetuando registros, preenchendo guias e demais documentos afins, para cumprir 
dispositivos da legislação trabalhista; exercer atividades correlatas, inerentes à administração 
pública. 

 
 
 
GRUPO OCUPACIONAL ADMINISTRATIVO 
 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS 
Proceder à verificação e orientação do cumprimento da regulamentação urbanística concernente 
a edificações particulares; orientar, inspecionar e exercer a fiscalização de construções 
irregulares e clandestinas, fazendo comunicações, notificações e embargos; verificar imóveis 
recém construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o 
estado de conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de 
concessão de "habite-se"; verificar o licenciamento de obras de construção ou reconstrução, 
embargando as que não estiverem providas de competente autorização ou que estejam em 
desacordo com o autorizado; intimar, autuar, estabelecer prazos e tomar providências relativas 
aos violadores da legislação urbanística; efetuar a fiscalização e autuações em de terrenos 
baldios, verificando a necessidade de limpeza, capinação, construção de muro e calçadas, bem 
como fiscalizar o depósito de lixo em local não permitido; efetuar a fiscalização em construções, 
verificando o cumprimento das normas gerais estabelecidas pelo Código de Posturas; 
acompanhar e auxiliar os arquitetos e engenheiros da prefeitura nas inspeções, vistorias e 
demais serviços prestados ao município; efetuar levantamento de terrenos e loteamentos para 
execução de serviços, bem como efetuar levantamentos dos serviços executados; fiscalizar os 
serviços executados por empreiteiras e pelo município; orientar e treinar os servidores que 
auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; orientar e exercer a fiscalização geral com 
respeito a aplicação do Código de Posturas do Município, bem como no que diz respeito a 
fiscalização especializada relacionada com o poder de polícia municipal, intimar, notificar, autuar, 
estabelecer prazos e tomar providências relativas aos violadores das posturas municipais; emitir 
relatórios periódicos sobre suas atividades e manter a chefia permanentemente informada a 
respeito das irregularidades encontradas; realizar sindicâncias especiais para instrução de 
processos ou apuração de denúncias e reclamações; entregar quando solicitadas notificações e 
correspondências diversas; executar outras tarefas correlatas. 
 
FISCAL SANITÁRIO 
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Exercer a vigilância sanitária nas áreas de comércio de alimentos em geral, estabelecimentos de 
saúde e demais, estabelecimentos de interesse à saúde, no concernente à aplicação e 
cumprimento das disposições legais compreendidas na competência sanitária, fazendo 
notificações e infrações sanitárias; registrar e comunicar irregularidades; fiscalizar prédios e 
estabelecimentos abertos ao público no que concerne a higiene, lavrar autos de infração; 
proceder quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de 
suas atividades; cadastrar e inspecionar estabelecimentos sob Vigilância Sanitária, de baixa 
complexidade; coletar amostras de produtos; apreender produtos inadequados para o consumo 
ou irregulares; executar outras atividades correlatas. 

TÉCNICO AGRÍCOLA 
Conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua especialidade; prestar assistência técnica no 
estudo e desenvolvimento de projetos; prestar assistência aos agricultores e outros 
trabalhadores agrícolas, orientando quanto às técnicas de preparação do solo, plantio, colheita e 
beneficiamento das espécies e manuseio de máquinas e equipamentos agrícolas, procurando 
solucionar os problemas, sob a orientação dos profissionais da área; executar outras atividades 
correlatas. 

 

TÉCNICO ADMINISTATIVO II 

Preencher formulários diversos, consultando fontes de informações disponíveis, para possibilitar 
a apresentação dos dados solicitados; executar atividades próprias de departamento de pessoal, 
calculando folha de pagamento, efetuando registros, preenchendo guias e demais documentos 
afins, para cumprir dispositivos da legislação trabalhista; arquivar cópia de documentos emitidos 
colocando-os em postos apropriados, para permitir eventuais consultas e levantamento de 
informações; realizar levantamento do estoque de material existente, examinando registros 
efetuados, para proceder, caso necessário, à sua reposição; conferir  o material recebido, 
confrontando-o com dados contidos na requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os, 
para encaminhá-los ao setor requisitante; operar  microcomputadores e máquinas simples de 
escritório, datilografando ou digitando textos, fazendo cálculos e tirando cópias xerográficas, 
para contribuir na execução dos serviços de rotina; executar trabalhos relativos à administração 
de material e patrimônio, realizando levantamento e fixando plaquetas, para propiciar o efetivo 
controle dos bens existentes; executa outras atividades correlatas.  

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Executar sob supervisão do enfermeiro, o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos 
usuários da instituição municipal alocada, atendendo as necessidades dos pacientes; - Auxiliar 
nas atividades de planejamento, ensino e prevenção de doenças; - Trabalhar em conformidade 
com as normas e procedimentos de biossegurança; -Prestar assistência de enfermagem segura, 
humanizada e individualizada aos pacientes, sob supervisão do enfermeiro, assim como 
colaborar nas atividades de ensino e prevenção desenvolvidos; - Auxiliar o supervisor na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas de vigilância 
epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar; - Preparar os pacientes para 
consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos; - Colher, 
orientar e ou auxiliar o paciente na coleta de material para exames laboratoriais; - Orientar e 
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auxiliar os pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de 
medicamentos e cuidados específicos em tratamento de saúde; - Verificar sinais vitais e 
condições gerais do paciente, segundo prescrição médica e de enfermagem; - Preparar e 
administrar medicações por via oral, tópica, intradérmica, subcutânea, intramuscular, 
endovenosa e retal, segundo prescrição médica, sob supervisão do enfermeiro; - Cumprir 
prescrições de assistência médica e de enfermagem; - Realizar a movimentação e o transporte de 
pacientes de maneira segura; - Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência, inclusive na 
sala de estabilização e no acompanhamento de pacientes durante o transporte intra e 
intermunicipal; - Realizar registros e controles das atividades do setor e outros que se fizerem 
necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; - Circular e instrumentar sala de 
procedimentos e pequenas cirurgias, preparando-as conforme o necessário; - Efetuar controle 
diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da Instituição,  material 
necessário à prestação da assistência à saúde do paciente; - Controlar materiais, equipamentos e 
medicamentos sob sua responsabilidade; - Manter equipamentos e a unidade de trabalho 
organizada, zelando pela sua conservação e comunicação ao superior, evitando eventuais 
problemas; - Executar atividades de limpeza desinfecção, esterilização de materiais e 
equipamentos, bem como seu armazenamento e distribuição; - Propor a aquisição de novos 
instrumentos para reposição daqueles que estão avariados e desgastados ou manutenção dos 
mesmos; - Realizar atividades na promoção de campanhas do aleitamento materno bem como a 
coleta do leite materno no domicílio; - Realizar palestras educativas na Instituição, escolas, 
empresas e comunidade em geral; - Realizar curativos diversos, desinfetando o ferimento 
aplicando os medicamentos apropriados; - Participar de campanhas de vacinação e administrar 
vacinas conforme o calendário de vacinação do Ministério de Saúde; - Realizar visitas 
domiciliares, nas escolas, creches e empresas segundo programação estabelecida, para atender 
pacientes e coletar dados de interesse do órgão de saúde; - Orientar os pacientes na pós-
consulta, quanto ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos; - Registrar no 
prontuário ocorrências relativas ao paciente; - Comunicar ao enfermeiro supervisor ou ao 
médico as ocorrências do estado do paciente; - Controlar faltosos, atualizando o cadastro, 
visitando residências e conscientizando os pacientes, comunicando-os dos riscos da 
descontinuidade e da necessidade de sequência do tratamento ou vacinação; - Preencher 
relatórios de atividades, lançando no sistema dados de produção e registrando tarefas 
executadas para controle de atendimentos; - Efetuar higiene pessoal de paciente, quando da 
impossibilidade do mesmo ou de acompanhante; - Executar demais procedimentos necessários à 
manutenção do anseio individual; - Efetuar higiene de ambientes, desinfetando locais, organizar 
armários, arrumar leitos, recolher roupas utilizadas e encaminhar para setor de lavanderia; - 
Colaborar na elaboração e cumprimento de escalas de serviços; - Receber plantão, ouvindo e 
informando sobre a evolução do serviço e do estado do paciente, informando o responsável 
direto; - Cumprir plantões, de acordo com a jornada estabelecida pela Secretaria de Saúde; - 
Desempenhar suas atividades junto as Unidades Básicas de Saúde, Programa Saúde da Família, 
Distritos e demais locais designados pela Secretaria de Saúde, de acordo com a necessidade e 
conveniência do trabalho; - Participar das atividades de educação em saúde, integrando equipes 
de programação de ações de promoção da saúde; - Participar das ações de vigilância 
epidemiológica, sanitária e ambiental, coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, 
auxiliando na investigação e no controle de pacientes e de comunicantes de doenças 
transmissíveis; - Participar das ações de Saúde do Trabalhador no compete a sua função; - Atuar 
na Equipe Saúde da Família, conforme as diretrizes do Programa Nacional PSF, realizando todas 
as atividades pertinentes a função; - Participar de capacitações, cursos e palestras para 



 

Avenida Tucunduva, 833 • CEP: 85930-000 • Nova Santa Rosa • PR• Fone/Fax: (45) 3253-1144 
www.novasantarosa.pr.gov.br• novasantarosa@novasantarosa.pr.gov.br• CNPJ: 77.116.663/0001-09   

qualificação profissional e ter comprometimento na aprendizagem; - Executar tarefas 
pertinentes à área de atuação, correlatas ou determinadas pelo órgão municipal de saúde. 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Atuar em consultórios dentários, preparando os pacientes para atendimento, instrumentando o 
Odontólogo e manipulando materiais restauradores; zelar pela limpeza e ordem do material, de 
equipamentos e de dependências da USF, garantindo o controle de infecção; proceder à 
desinfecção e esterilização de materiais e instrumentos utilizados; sob supervisão do cirurgião 
dentista realizar procedimentos educativos e preventivos aos usuários, individuais ou coletivos, 
como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada, orientações de escovação, 
uso de fio dental; cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
agendar o paciente e orientá-lo quanto ao retorno e à preservação do tratamento; acompanhar 
e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família no tocante à saúde bucal; realizar 
procedimentos coletivos como escovação supervisionada, evidenciação de placa bacteriana, e 
bochechos fluorados na USF e UBS e espaços sociais identificados; registrar no Sistema de 
Informação da Atenção Básica – SIAB e no Sistema de Informática do órgão municipal de saúde, 
todos os procedimentos de sua competência que foram realizados; executar outras tarefas 
correlatas relacionadas à sua área de atuação. 

GRUPO OCUPACIONAL SERVIÇOS GERAIS 
 
MERENDEIRA 
Selecionar os ingredientes necessários de acordo com o cardápio do dia; orientar os trabalhos de 
preparação dos alimentos; fazer e servir café nos diversos órgãos da municipalidade; preparar 
refeições e merendas; controlar o estoque de ingredientes; supervisionar os trabalhos de 
arrumação, limpeza e higiene da cozinha, da despensa e dos locais de refeições; supervisionar a 
esterilização dos utensílios nas cozinhas das creches; registrar o número de refeições e merendas 
servidas diariamente; responsabilizar-se pelo controle de louças, talheres, utensílios e 
equipamentos; cumprir as normas de higiene e segurança do trabalho; executar outras 
atividades correlatas. 

 

MOTORISTA 
Dirigir veículos do poder público municipal, observando as normas do Código Nacional de Trânsito; 
verificar as condições de funcionamento do veículo com relação a combustível, água, bateria, 
pneus,  solicitando as providências necessárias para o seu perfeito funcionamento; realizar a troca 
de pneus, quando necessário e providenciando os consertos respectivos; lavar e realizar o 
polimento do veículo sob sua responsabilidade; orientar e auxiliar os ajudantes que o acompanham 
no carregamento e descarregamento de materiais; realizar pequenos reparos de emergência 
quando necessário, como troca de lâmpadas e fusíveis, regulagem simples de motor, etc.; elaborar 
periodicamente mapa demonstrativo de utilização do veículo, especificando em formulário próprio 
a quilometragem rodada, percurso realizado, serviços executados e outras informações, para fins de 
controle; executar outras atividades correlatas. 

 
OPERADOR DE BRITADOR 
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Operar os equipamentos de britagem em todas suas fases; Responsabilizar-se pelo 
funcionamento do equipamento de britagem, manutenção dos equipamentos e materiais do 
parque de britagem; organização do sistema de depósito de brita; controle da saída de materiais; 
zelar pela organização e limpeza do parque de britagem; ordenar a manutenção de materiais, 
peças e equipamentos; executar outras atividades correlatas. 

 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Direção de máquinas em geral, como motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, rolos 
compressores e tratores de esteira ou pneus; limpeza, manutenção e conservação dos 
maquinários; inspecionar e trocar filtros, velas, óleo e abastecer a máquina, quando necessário; 
manter a limpeza do local de trabalho; conduzir a máquina até a garagem da prefeitura após o final 
de cada obra; comunicar ao superior imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento das 
máquinas; executar outras atividades correlatas. 

 
PEDREIRO 
Efetuar a locação de obras; fazer alicerces; levantar paredes de alvenaria; fazer muros de arrimo; 
trabalhar com instrumentos de nivelamento e prumo; construir bueiros, fossas e pisos de 
cimento; fazer orifícios em pedra, acimentados e outros materiais; proceder orientação e 
preparação de argamassa para junção de tijolos ou para reboco de paredes, fazer blocos de 
cimento; mexer e colocar concreto em formas e fazer artefatos de cimento; assentar marcos de 
portas e janelas; colocar telhas, azulejos e ladrilhos; armar andaimes; fazer reparos em obras; 
instalar aparelhos sanitários; assentar tacos, lambris e outros; fazer instalações hidráulicas, 
elétricas e de esgoto, bem como seus respectivos reparos; trabalhar com qualquer tipo de massa 
a base de cal, cimento e outros materiais de construção; operar com instrumentos de controle 
de medidas; cortar pedras; orientar e fiscalizar os serviços executados pelos ajudantes e 
auxiliares; dobrar ferro para armações de concretagem; executar outras tarefas correlatas 
relacionadas a sua área de atuação. 
 
SERVIÇOS GERAIS 
Realizar trabalhos de limpeza e higiene e zeladoria dos locais de trabalho, em sanitários públicos, 
oficinas, pátios, dependências de prédios municipais, escolas, e em outros lugares indicados pela 
chefia; realizar serviços de poda de árvores, arbustos, grama, jardinagem, manutenção e 
conservação de praças, jardins; desempenhar atividades de roçada e limpeza nos próprios 
municipais e nos logradouros públicos em geral; proceder à abertura de valas; efetuar serviços 
de capina em geral; realizar serviços de cozinha, copa, jardinagem; conservar em bom estado os 
materiais e utensílios utilizados no serviço de limpeza; transportar o lixo até o local de despejo; 
auxiliar na tarefa de construção, calçamento, pavimentação em geral e praticar outras tarefas 
correlatas. 

 
VIGIA 

Executar a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, 
verificando se portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechados corretamente, 
examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar 
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a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; 
controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, bolsas e 
sacolas, anotando o número dos mesmos, examinando os volumes transportados, conferindo 
notas fiscais e fazendo os registros pertinentes, para evitar desvio de materiais e outras faltas; 
registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto, para 
comprovar a regularidade de sua ronda; atender os visitantes, identificando-os e encaminhando-
os aos setores procurados; executar outras atividades correlatas. 

 
MAGISTÉRIO 
 
EDUCADOR INFANTIL 

Atividades específicas na Educação Infantil, incluindo entre outras, as seguintes atribuições: 

Atuar em atividades de educação infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 0 (zero) a 
5 (cinco) anos;Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição 
educacional;Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a 
proposta pedagógica da instituição educacional;Executar atividades baseadas no conhecimento 
científico acerca do desenvolvimento integral da criança, consignadas na proposta político-
pedagógica;Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, 
pensamento e interação;Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo 
norteador do desenvolvimento infantil;Assegurar que a criança matriculada na educação infantil 
tenha suas necessidades básicas de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma 
adequada;Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia;Implementar 
atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso 
aos bens socioculturais e artísticos disponíveis;Executar suas atividades pautando-se no respeito 
à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até 5 (cinco) anos, em suas diferenças 
individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação 
alguma;Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade;Colaborar no 
envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento 
infantil;Interagir com demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para 
construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico;Participar de atividades de qualificação 
proporcionadas pela Administração Municipal;Refletir e avaliar sua prática profissional, 
buscando aperfeiçoá-la;Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da instituição educacional e ao processo de ensino-aprendizagem.   
Atividades de Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil, incluindo entre outras, 
as seguintes atribuições: 
Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição educacional; 
Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em 
vista atingir de seus objetivos pedagógicos; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de 
cada profissional; Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando processos de 
integração da sociedade com a instituição educacional; Informar os pais e responsáveis sobre a 
frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da 
instituição educacional; Coordenar, no âmbito da instituição educacional, as atividades de 
planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; Acompanhar o processo de 
desenvolvimento das crianças, em colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, 
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levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema e/ou 
rede de ensino ou da instituição educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, 
programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da 
instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de 
pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições 
educacionais, zelando pelo cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de 
qualidade de ensino; Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de 
acordo com as normas emanadas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
 
PROFESSOR / PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA / PROFESSOR DE INGLÊS 
Docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, incluindo entre outras, 
as seguintes atribuições: 
Participar na elaboração do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional;Elaborar e 
cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional;Zelar pela 
aprendizagem das crianças;Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as 
crianças de menor rendimento;Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;Participar 
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento 
profissional;Colaborar com as atividades de articulação da instituição educacional com as 
famílias e a comunidade;Divulgar as experiências educacionais realizadas;Incumbir-se das demais 
tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição educacional e ao 
processo de ensino-aprendizagem. 

Suporte Pedagógico direto à docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes atribuições:  

Coordenar a elaboração e a execução do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional; 
Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição educacional, tendo em 
vista atingir os objetivos pedagógicos; Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula 
estabelecidas; Zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente; Prover meios para 
recuperação das crianças de menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a 
comunidade criando processos de integração da sociedade com a instituição educacional; 
Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre 
a execução do Projeto Político-Pedagógico da instituição educacional; Coordenar, no âmbito da 
instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 
profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em colaboração com 
os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos 
indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de ensino ou da instituição educacional; 
Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o 
desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino e da instituição educacional em relação a 
aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais; 
Acompanhar e supervisionar o funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo 
cumprimento da legislação e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas 
emanadas da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

 


