
 

 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 

 

 

O Prefeito Municipal de Bituruna, no uso de suas atribuições legais e o 

contido no Art. 37 da Constituição Federal, e mediante as condições estipuladas neste 

Edital e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estão 

abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO – pelo regime Estatutário, para 

provimento de vaga legal e formação de cadastro reserva, com a execução técnico-

administrativa da empresa Exatus Consultoria (AVR Assessoria Técnica Ltda – EPP), o qual 

reger-se-á pelas Instruções Especiais contidas neste edital e pelas demais disposições 

legais vigentes. 

 

A divulgação oficial deste edital e os demais editais necessários, relativos às 

etapas deste concurso público será efetuada no mural de editais da Prefeitura Municipal, 

no órgão oficial da Prefeitura Municipal, e pelo site www.exatuspr.com.br e link no site 

www.bituruna.pr.gov.br. 

 

É obrigação do candidato e de sua exclusiva responsabilidade acompanhar 

a publicação ou divulgação dos atos concernentes ao concurso público, divulgados na 

Internet, nos endereços eletrônicos citados, obrigando-se a atender aos prazos e condições 

estipulados neste edital e nos que forem publicados durante o período de validade do 

Concurso. 

 

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS 

 

1.1 – Das Vagas 

 

1.1.1 O concurso público destina-se ao provimento da vaga legal existente e formação de 

cadastro reserva, e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso. 

 

1.1.2 A habilitação no concurso público não assegura ao candidato a contratação imediata, 

mas apenas a expectativa de direito de ser chamado segundo as vagas abertas pelo 

presente edital, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Bituruna-Pr, 

respeitada a ordem de classificação, e dentro do prazo de validade do presente edital. 



 

1.1.3 DOS CARGOS 

 

QUADRO MUNICÍPIO DE BITURUNA 

 

Cargo 
Carga 

Horária 
Semanal V

ag
as

 

Salário 
Inicial 

Taxa de 
Inscrição 

Requisitos 

Assistente Social 20 1 R$ 2.215,04 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Serviço Social e 
Registro no Órgão da Classe 

Auxiliar Administrativo 44 1 R$ 1.351,78 R$   50,00 Ensino médio completo  

Engenheiro Agrônomo 20 1 R$ 2.436,54 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Agronomia e 
Registro no Órgão da Classe 

Engenheiro Civil 20 1 R$ 2.436,54 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Engenharia Civil e 
Registro no Órgão da Classe 

Fiscal de Posturas e Obras 44 1 R$ 1.940,82 R$   70,00 Ensino médio completo 

Fonoaudiólogo 20 1 R$ 2.215,04 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia e 
Registro no Órgão da Classe 

Nutricionista 20 1 R$ 2.215,04 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Nutrição e Registro 
no Órgão da Classe 

Professor 20 3 R$ 1.228,25 R$   70,00 Conclusão do Curso de Magistério em Nível de 
Ensino Médio OU Conclusão de Curso de 
Graduação Plena em Pedagogia com Habilitação 
ao Magistério da Educação Infantil e Séries/Anos 
iniciais do Ensino Fundamental OU Conclusão do 
Curso Normal Superior, todos devidamente 
reconhecidos pelo MEC. 

Professor de Educação Física 20 2 R$ 1.614,19 R$   70,00 Ensino Superior Completo em Educação Física e 
Registro no Órgão da Classe 

Psicólogo 20 1 R$ 2.215,04 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Psicologia e 
Registro no Órgão da Classe 

Técnico Agropecuário 44 1 R$ 2.246,77 R$   70,00 Curso de Técnico em Agropecuária e Registro no 
Órgão da Classe 

Veterinário 20 1 R$ 2.436,54 R$ 100,00 Ensino Superior Completo em Medicina 
Veterinária e Registro no Órgão da Classe 

 

1.2 DO REGIME JURÍDICO: O regime jurídico do contrato de trabalho é o Estatuto dos 

Servidores da do Município de Bituruna. O servidor será submetido a um processo de 

estabilidade e avaliação do seu desempenho profissional. Sendo aprovado neste período, o 

servidor será efetivado no cargo. Se não for aprovado, o mesmo será exonerado. Será 

excluído do concurso público o candidato convocado que se recusar a assumir o cargo. 

 

1.3 Das atribuições dos cargos: 

 

QUADRO MUNICÍPIO DE BITURUNA 

 

ASSISTENTE SOCIAL 

Aconselhar e orientar servidores afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no 

conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento pessoal, promovendo o 

seu ajustamento ao meio social. Dar parecer social por escrito com base em entrevistas 



e/ou visita domiciliar quando se julgar necessário. Promover a participação consciente 

dos indivíduos em grupos, desenvolvendo suas potencialidades e promovendo atividades 

educacionais, recreativas e culturais, visando o progresso coletivo e a melhoria do 

comportamento individual. Desenvolver a consciência social do indivíduo, aplicando a 

técnica do serviço social de grupo aliada à participação em atividades comunitárias, 

interrelacionando o indivíduo com o grupo. Programar a ação básica de uma comunidade 

no campo social; orientar o município e as diversas comunidades no sentido de promover 

o desenvolvimento harmônico. Fazer análises sócio-econômicas dos habitantes da cidade. 

Facilitar na comunidade, a formação de mão-de-obra que atenda as necessidades do 

mercado. Assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-

lhes suporte material, educacional e de outra natureza. Dar assistência ao menor carente 

ou ao infrator, auxiliando os na recuperação e na integração na vida comunitária. 

Cadastrar pessoas ou famílias que vivem em condições de vulnerabilidade extrema, 

visando sanar essa condição, através dos programas municipais, estaduais e federais. 

Acompanhar as famílias cadastradas nos programas sociais referenciados no CRAS e/ou 

CREAS; Zelar pelo cumprimento de normas de segurança e higiene; Realizar outras 

atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação do superior 

imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Participar, em grau de média à alta complexidade, da elaboração e execução de 

procedimentos administrativos inerentes ao setor de atuação; 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; analisar e atualizar quadros demonstrativos, 

tabelas e gráficos, efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamentos, percentagens 

e outros para efeitos comparativos; participar de estudos e projetos a serem elaborados e 

desenvolvidos por técnicos na área administrativa; elaborar relatórios de atividades com 

base em informações de arquivos, fichários e outros; elaborar, redigir, revisar, encaminhar 

e datilografar cartas, ofícios, circulares, memorandos, tabelas, gráficos, instruções, normas 

e outros; atualizar, controlar fichários e arquivos de correspondências e documentos; 

receber, ordenar, protocolar e distribuir correspondências e encomendas, controlando sua 

movimentação e encaminhamento ao setor destinado; requisitar material de escritório, 

guardando-o e distribuindo-o aos diversos setores; efetuar cálculos utilizando máquinas, 

tabelas e outros meios auxiliares; coletar e levantar dados, consultando documentos e 

transcrições; atender chamadas telefônicas, anotando e enviando recados, para obter ou 



fornecer informações; recepcionar pessoas que se dirijam ao setor, prestando-lhes todas 

as informações e serviços necessários e inerentes ao setor; operar equipamentos e 

sistemas de informática, tais como, processadores de texto, planilhas eletrônicas e outros 

aplicativos de uso corrente no setor; operar máquina de Xerox, FAX e impressoras; 

desempenhar outras atividades de grande complexidade correlatas ao cargo. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastagens, orientando e 

controlando técnicas como utilização de terras, reprodução, cuidado e exploração da 

vegetação florestal para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos produtos 

agrícolas, novos métodos e sistemas de cultivo e desenvolvimento para a silvicultura, ou 

melhorar a já existente. Desenvolver projetos e programas ambientais, voltados ao 

crescimento da agricultura do município, visando fortalecer a agropecuária. Elaborar 

orientação profissional aos agricultores quanto ao processo de preservação ambiental em 

equilíbrio com a produção de reflorestamentos, lavouras e outras atividades agrícolas. 

Zelar pelo cumprimento de normas de segurança e higiene; Realizar outras atribuições 

correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação do superior imediato. 

Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

ENGENHEIRO CIVIL 

Executar, planejar, fiscalizar e executar atividades profissionais típicas, correspondentes à 

sua respectiva habilitação, de acordo com as competências da Secretaria ou órgão onde 

atua.  Fiscalizar a construção de edificações públicas e/ou privadas. Projetar, ou fiscalizar 

a construção de estradas de rodagem, bem como obras de captação e abastecimento de 

água, de drenagem e irrigação e de saneamento urbano e rural. Prestar assessoramento 

técnico em sua área de conhecimento.  Elaborar estudos, pesquisas e análises relativas às 

atividades da unidade onde atua. Examinar projetos e proceder vistorias de construção. 

Executar e/ou supervisionar trabalhos topográficos e geofísicos, bem como, trabalhos 

executados por auxiliares. Estudar projetos, dando respectivo parecer. Projetar, fiscalizar 

trabalhos relativos a máquinas, oficinas e serviços de urbanismo em geral. Realizar 

perícias e fazer arbitramento. Exercer atribuições relativas a engenharia de trânsito e 

técnicos em materiais. Examinar e fiscalizar obediência do Plano Diretor da Cidade. 

Possuir conhecimento da legislação aplicável. Zelar pelo cumprimento de normas de 

segurança e higiene; Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme 

demanda e solicitação do superior imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas 

do cargo e/ou do órgão de lotação. 



 

FISCAL DE POSTURAS E OBRAS 

Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações, parcelamento, uso e ocupação 

do solo e demais disposições da legislação urbanística. Colaborar na coleta de dados e 

informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal. Desempenhar outras tarefas 

concernentes à fiscalização de obras. Sugerir medidas que visem o aperfeiçoamento da 

legislação municipal. Fazer cumprir a legislação municipal relativa a posturas e demais 

disposições de política administrativa, inclusive legislação ambiental, mediante: a 

fiscalização permanente; a lavratura de autos de infração e encaminhamento à unidade 

competente para aplicação de multa; a interdição do estabelecimento; a apreensão de bens 

e mercadorias; o cumprimento de diligências; informações e requerimentos que visem à 

expedição de autorização, licença, permissão e concessão. Colaborar na coleta de dados e 

informações necessárias ao Cadastro Técnico Municipal; Sugerir medidas que visem o 

aperfeiçoamento da legislação municipal. Zelar pelo cumprimento de normas de 

segurança e higiene; Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme 

demanda e solicitação do superior imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas 

do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

Executar terapia (habilitação/reabilitação), atendendo necessidades de tratamento. 

Avaliar aspectos do desenvolvimento da fala e da linguagem em adultos e crianças. 

Orientar pacientes, familiares, cuidadores e responsáveis; Realizar diagnósticos 

específicos e avaliações fonoaudiológica; Solicitar exames complementares, se necessário; 

Analisar condições dos pacientes e monitorá-los; Desenvolver atividades de 

aperfeiçoamento e aprimoramento da linguagem oral e escrita e das funções cognitivas; 

Desenvolver programas de prevenção, promoção de saúde e qualidade de vida; Manter 

registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 

prescrito e a evolução do quadro; Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 

especialidade; Desenvolver ações coletivas preventivas por meio de palestras abordando 

situações ou patologias que interfiram na fala, linguagem, voz, audição, deglutição, 

aprendizagem, dentre outros. Zelar pelo cumprimento de normas de segurança e higiene; 

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação 

do superior imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão 

de lotação. 

 

 



NUTRICIONISTA 

Planejar cardápios de acordo com as necessidades dos consumidores; Planejar, implantar 

e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo, distribuição e transporte de 

refeições e/ou preparações culinárias; Planejar e supervisionar as atividades de seleção, 

compra e armazenamento de alimentos; Planejar, implantar e supervisionar as atividades 

de higienização de ambientes, veículos de transporte de alimentos, equipamentos e 

utensílios; estabelecer e implantar formas e métodos de controle de qualidade de 

alimentos, de acordo com a legislação vigente;  Realizar os cálculos de valor nutritivo, 

rendimento e custo das refeições/ preparações culinárias; Desenvolver manuais técnicos, 

de rotinas de trabalho e receituários; Efetuar controle periódico do resto-ingestão; 

Estabelecer a dietas, fazendo as adequações necessárias; Zelar pelo cumprimento de 

normas de segurança e higiene;  Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, 

conforme demanda e solicitação do superior imediato. Executar quaisquer outras 

atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

PROFESSOR 

Planejar, colaborar e executar o trabalho docente em consonância com a proposta 

pedagógica da escola; Levantar e interpretar dados relativos a realidade de sua classe;  

Selecionar e organizar formas de execução da aprendizagem; Estabelecer mecanismos de 

avaliação condizentes com a linha adotada pela escola; Constatar necessidades e carências 

do aluno e propor seu encaminhamento a setores específicos de atendimento; Cooperar 

com a coordenação pedagógica e orientação educacional realizando tarefas solicitadas; 

Organizar atividades complementares para o aluno; Desenvolver atividades de 

recuperação da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Organizar registros 

de observação do aluno; Participar de reuniões da escola, reuniões com pais, Conselhos de 

Classe, atividades cívicas e outras; Manter registro das atividades de classe e delas prestar 

contas quando solicitado; Integrar órgãos complementares da escola; Manter um fluxo 

constante de comunicação com os pais dos alunos, visando a uma participação mútua da 

educação dos alunos; Conhecer e respeitar as leis; Preservar os princípios, os ideais e fins 

da Educação brasileira, através de seu desempenho profissional; Desenvolver atividades 

de recuperação da aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Proceder de 

forma que seu comportamento sirva de exemplo à conduta dos alunos; Comparecer ao 

local de trabalho com assiduidade e pontualidade, executando suas tarefas com eficiência, 

zelo e presteza; Assegurar o desenvolvimento do senso crítico e da consciência política do 

educando; Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com o 

seu aprendizado, buscando as mais diversas formas de pedagógicas de desenvolvimento; 



Participar sempre que proposto pela Secretaria de Educação de Cursos, Palestras, 

Seminários, entre outros; Zelar o patrimônio publico utilizando os materiais de forma 

correta e sem desperdícios; Participar do processo de planejamento; Zelar pelo 

cumprimento de normas de segurança e higiene; Realizar outras atribuições correlatas às 

acima descritas, conforme demanda e solicitação do superior imediato. Executar 

quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

elaborar planos de trabalho específicos aos grupos ou turmas de atendimento; assumir a 

docência na sua especificidade, desenvolvendo atividades de planejamento, aplicação, 

registro e avaliação; participar de reuniões de planejamento, reuniões pedagógicas, grupos 

de formação continuada em serviço, atividades cívicas, assembleias de pais dentre outros 

eventos de caráter político-pedagógico; comprometer-se com práticas 

educativas/pedagógicas pautadas na proposta pedagógica da escola; assumir uma postura 

ética e respeitosa com os estudantes, famílias e profissionais da educação; zelar pela 

aprendizagem dos estudantes. Desenvolver atividades de recuperação da aprendizagem 

para os alunos que dela necessitarem; Desenvolver atividades de recuperação da 

aprendizagem para os alunos que dela necessitarem; Cooperar com a coordenação 

pedagógica e orientação educacional; Executar tarefas e aplicações na área em estudo; 

Elaborar estudos, levantamentos quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento 

integral do aluno; Zelar pelo processo de formação dos alunos; Desenvolver estratégias de 

atendimento diferenciado a alunos que dele necessitem, propicia o aprimoramento do 

educando como pessoa humana incluindo a formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia e criticidade do educando; Respeitar os limites físicos e psicológicos individual 

de cada aluno; Participar dos períodos dedicados a Capacitação Profissional; Organizar e 

promover atividades específicas de forma individual e coletiva, buscando o 

desenvolvimento global do educando; Participar de atividades visando a melhoria da 

prática, o aprofundamento dos conhecimentos teóricos contribuindo para a consecução da 

Política Educacional do Município; Proceder de forma que seu comportamento sirva de 

exemplo à conduta dos alunos; Zelar pelo cumprimento de normas de segurança e higiene; 

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação 

do superior imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão 

de lotação. 

 

PSICÓLOGO 



Avaliar comportamento individual, grupal e institucional. Orientar-se no diagnóstico e 

atendimento psicológico. Realizar acompanhamento durante o processo de tratamento. 

Realizar atividades educativas e grupos de adesão de familiares. Proporcionar suporte 

emocional para a equipe de trabalho em situações extremas. Realizar relatórios 

psicológicos por escrito com base em atendimentos individuais, familiares ou em grupo. 

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. Acompanhar as famílias cadastradas nos programas sociais 

referenciados no CRAS e/ou CREAS; Realizar avaliações periódicas de alunos e 

encaminhar para as classes de acordo com sua necessidade. Zelar pelo cumprimento de 

normas de segurança e higiene; Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, 

conforme demanda e solicitação do superior imediato. Executar quaisquer outras 

atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

 

TÉCNICO AGROPECUÁRIO 

Executar projetos agropecuários em suas diversas etapas;  Planejar atividades 

agropecuárias, verificando viabilidade econômica e condições de infraestrutura;  

Promover organização, extensão e capacitação rural;  Desenvolver tecnologias adaptadas à 

produção agropecuária; Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, 

assistência técnica e controle de trabalhos agropecuários;  Executar atividades de suporte 

técnico associadas à implementação e execução de projetos, programas e políticas públicas 

da Prefeitura na atividade agropecuária;  Prestar suporte técnico necessário à contratação 

e gestão de serviços de terceiros; Prestar assistência técnica no estudo e desenvolvimento 

de projetos e pesquisas técnicas;  Desenvolver soluções técnicas compatíveis com as 

características regionais e de impacto ambiental; Auxiliar na inspeção de produtos de 

origem animal. Promover orientação técnica aos agricultores com relação a preservação 

ambiental em equilíbrio com a produção de lavouras, reflorestamentos e outras atividades 

agrícolas. Zelar pelo cumprimento de normas de segurança e higiene; Realizar outras 

atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação do superior 

imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão de lotação. 

 

VETERINÁRIO 

Realizar a inspeção de produtos de origem animal considerando a cadeia de produção, 

manipulação, armazenamento e comercialização intramunicipal; Realizar a fiscalização e 



coleta em animais, produtos e subprodutos de origem animal;  Elaborar avaliações 

epidemiológicas permanentes evitando o risco de ocorrência de doenças transmitidas à 

população humana e/ou animal, através dos animais e produtos de origem animal;  

Elaborar, desenvolver e assessorar em atividades educativas no campo da saúde pública; 

Realizar atendimentos clínicos em pequenos e grandes animas, de acordo com programas 

estabelecidos no município; Zelar pelo cumprimento de normas de segurança e higiene;  

Realizar outras atribuições correlatas às acima descritas, conforme demanda e solicitação 

do superior imediato. Executar quaisquer outras atividades típicas do cargo e/ou do órgão 

de lotação. 

 

 

CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 DOS REQUISITOS 

 

2.1.1 São requisitos para ingresso, a serem apresentados quando da posse: 

 

a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro das vagas 

estabelecidas neste edital 

b) Ter disponibilidade para tomar posse no Cargo Público de acordo com a Lei 

001/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bituruna); 

c) Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Constituição Federal, 

comprovado mediante a apresentação de certidão de nascimento/casamento ou 

certificado de naturalização; 

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse do cargo; 

e) Possuir documento oficial de identidade (RG)  

f) Possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

g) Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;(Título de Eleitor e 

comprovante da última votação) 

h) Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino 

através de comprovação; (Certificado de Reservista ou de dispensa de 

incorporação no caso de candidatos do sexo masculino)  

i) Carteira profissional,(copia da parte onde consta o nº da carteira, qualificação civil 

e contratos de trabalho). 

j) PIS/PASEP;  

k) Comprovante de Endereço;  



l) Conta Corrente para recebimento dos vencimentos no banco indicado no edital de 

convocação; 

m) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

n) Certidão de Nascimento dos filhos menores;  

o) Declaração do IRRF ou Declaração de Bens;  

p) Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 

(diploma ou histórico escolar)  

q) Uma fotografia recente, tamanho 3X4.  

r) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, 

estando em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, que deverá ser 

comprovado através de certidão emitida pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado e pelos Cartórios Distribuidores dos Fóruns da Comarca (Justiças: Estadual, 

Federal e Eleitoral) dos locais de residência/domicílio do candidato nos últimos 05 

(cinco) anos; 

s) Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração 

assinada pelo candidato (apresentar declaração); 

t) Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de 

acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição 

Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20; (apresentar 

declaração)  

u) Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e 

XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 

19 e 20; (apresentar declaração) 

v) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames 

médicos admissionais definidos pelo Município de Bituruna;  

w) No caso de deficiente físico, compatibilidade da deficiência, atestada por médico 

do trabalho, com o cargo de opção do candidato; (verificar Capítulo próprio, neste 

edital) 

x) As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no 

documento de convocação ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do 

concurso público, perdendo o direito à contratação e convocação posterior; 

y) Cumprir as determinações deste edital; 

 

2.1.2 ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da NOMEAÇÃO, deverá comprovar todos os 

requisitos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos, tornará sem 



efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes 

da inscrição no Concurso. 

 

2.2 DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET 

 

2.2.1 A inscrição no concurso público implica, desde logo, o conhecimento e tácita 

aceitação pelo candidato, das condições estabelecidas neste edital. 

 

2.2.2 As inscrições serão somente pela Internet, podendo o candidato que não tem acesso 

mesma se dirigir ao Ponto de Inscrição no Polo da UAB, anexo ao Ginásio de Esportes 

Paulo Roberto Geyer, sito à Rua Mara Rosa Ramos Nunes, 100, na cidade de Bituruna, 

Estado do Paraná, no horário das 8:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00 horas, durante os dias 

úteis do período de inscrição para efetuar a mesma. 

 

2.2.3 As inscrições serão realizadas das 10hs do dia 07 de agosto de 2017 às 

23hs59min do dia 28 de agosto de 2017, através do site www.exatuspr.com.br, sendo 

que no dia 28 de agosto de 2017, as inscrições encerrar-se-ão às 23h59min (vinte e três 

horas e cinqüenta e nove minutos). Os boletos devem ser gerados e impressos até as 

23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 28 de agosto de 2017. 

 

2.2.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público junto à Exatus 

Consultoria, através do e-mail exatus@exatuspr.com.br ou telefone (44) 3652-1463, de 

segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 

 

2.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29 de agosto de 2017, 

em qualquer agência bancária ou terminal de auto atendimento, mediante a apresentação 

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

formulário de inscrição na internet. As solicitações de inscrições realizadas com 

pagamento após essa data não serão aceitas. 

 

2.4 Não será aceita inscrição condicional, por correspondência, por fax-símile ou fora do 

prazo. Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os 

requisitos fixados, a mesma será cancelada. 

 

2.5 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o qual se 

inscreveu, vedada qualquer alteração posterior. 



 

2.6 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se 

de que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo previsto neste 

edital, pois a taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em nenhuma hipótese, 

salvo se for cancelada a realização do concurso. 

 

2.7 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. 

 

2.8 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que 

superior ou em duplicidade. 

 

2.9 A Exatus Consultoria e a Prefeitura Municipal de Bituruna, não se responsabilizam por 

solicitações de inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, 

falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros 

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

 

2.10 Não haverá isenção, parcial ou total, do valor da taxa de inscrição, com exceção dos 

candidatos que atendem os requisitos do Decreto nº 6.593/2008, 

 

2.2.10.1 Poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias 07 

a 09 de agosto de 2017, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que 

será disponibilizada nos sites www.exatuspr.com.br e www.bituruna.pr.gov.br. Essa ficha 

preenchida e impressa, em duas vias, deverá ser entregue no Ponto de Inscrição no Polo 

da UAB, anexo ao Ginásio de Esportes Paulo Roberto Geyer, sito à Rua Mara Rosa Ramos 

Nunes, 100, na cidade de Bituruna, Estado do Paraná, no horário das 8:00 as 12:00 e 13:00 

as 17:00 horas. 

 

2.2.10.2 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que: 

I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 

CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 

 

2.2.10.3 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, 

contendo: 



I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 

II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II do item 2.2.10.2 expedida 

órgão da Assistência Social do município no qual o candidato está inscrito. 

II.1 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata 

os incisos I e II do item 2.2.10.3 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e 

forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

II.2 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da 

taxa de inscrição será divulgado no dia 15 de agosto de 2017, pelos sites 

www.exatuspr.com.br e www.bituruna.pr.gov.br. 

II.3 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. 

Os candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, 

deverão providenciar no site a impressão do boleto para pagamento dentro do prazo 

estipulado, ou seja, proceder a impressão do boleto até às 23hs59min do dia 28 de 

agosto de 2017, e efetuar o pagamento até o dia 29 de agosto de 2017. 

 

2.11 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. 

 

2.12 Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que aceita as 

condições estabelecidas no presente edital e nos demais que vierem a ser publicados 

durante a realização do certame. 

 

2.13 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. 

 

2.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br e no link no 

site www.bituruna.pr.gov.br, cabendo à Exatus Consultoria decidir sobre o seu 

deferimento ou não. 

 

2.15 Em 01 de setembro de 2017 será divulgado edital de homologação das inscrições, 

quando o candidato poderá acompanhar a situação de sua inscrição no endereço 



eletrônico www.exatuspr.com.br, e link no site www.bituruna.pr.gov.br e no mural de 

editais da Prefeitura Municipal. 

 

2.16 Do indeferimento do pedido de inscrição caberá recurso à Exatus Consultoria, no 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da publicação conforme item 2.15, de forma 

on line através do site www.exatuspr.com.br. 

 

2.17 Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado 

do concurso, não lhe assistindo direito à devolução do valor da inscrição. 

 

2.18 Em 27 de setembro de 2017 será divulgado edital de ensalamento e  

disponibilizado o cartão de inscrição, através do endereço eletrônico 

www.exatuspr.com.br e link no site www.bituruna.pr.gov.br. 

 

2.19 O candidato deve acessar o site www.exatuspr.com.br e link no site 

www.bituruna.pr.gov.br e informar o CPF para imprimir do cartão de inscrição, que estará 

disponível a partir da data do ensalamento, prevista no item 2.18 deste edital, até a data da 

prova. 

 

2.19.1 No cartão de inscrição estará indicado o local, o endereço e o horário de realização 

da Prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção deste. 

 

2.20 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. 

 

2.21 O preenchimento da ficha-requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade 

do candidato. 

 

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

as exigências legais contempladas neste edital. 

 

2.22.1 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 



conseqüente anulação do ato de investidura no cargo, pela autoridade competente, sem 

prejuízo das medidas de ordem administrativa, civil e criminal. 

 

2.23 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela 

empresa Exatus Consultoria, através do banco, da confirmação do pagamento de sua 

inscrição, no valor estipulado neste edital. Como todo o procedimento é realizado por via 

eletrônica, o candidato NÃO deve remeter à Exatus Consultoria cópia de sua 

documentação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados no ato de 

inscrição, sob as penas da lei.  

 

2.24 O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de 

identificação, poderá não ter a prova corrigida e ser excluído do certame.  

 

2.25 Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF 

– Cadastro de Pessoa Física, regularizado. 

 

 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA AS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA 

(PPD) 

 

3.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 

discriminadas no Art. 4º do Decreto 3.298 de 20/12/99, as quais é assegurado o direito de 

inscrição para o cargo em concurso público, cujas atribuições sejam compatíveis com a 

deficiência de que são portadoras.  

 

3.2 Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Inciso VIII - Art. 37, da Constituição 

Federal, pela Lei nº 7.853/89 e § 1º e 2º do Decreto 3.298/99, fica reservado o percentual 

de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser autorizadas e ofertadas por função, 

individualmente e das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do 

presente Concurso. 

 

3.3 Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 

(cinco décimos), estará formada 01 (uma) vaga para pessoas com deficiência. Se inferior a 

0,5 (cinco décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o 

mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou 

função. 



 

3.4 Quando o número de vagas autorizadas para convocação de candidatos do cadastro de 

reserva permitir a aplicação do percentual de reserva de vagas previsto neste edital, serão 

convocados candidatos com deficiência. 

 

3.5 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade 

de condições com os demais candidatos, no que se refere à prova aplicada, ao conteúdo da 

mesma, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e 

à nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardadas as condições 

especiais previstas na legislação própria. 

 

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

no concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais concursados, 

observada a ordem de classificação. 

 

3.7 O candidato com deficiência, se aprovado e classificado, na ocasião de sua admissão 

será encaminhado aos exames médicos pré-admissionais para avaliação de sua aptidão ao 

exercício da função, sendo lícito à Prefeitura Municipal de Bituruna solicitar a realização 

de quaisquer outros procedimentos que entender necessários 

 

3.7.1 Caso seja atestada a incompatibilidade da deficiência com a função para a qual o 

candidato se inscreveu e foi classificado, o mesmo será excluído do concurso público, 

perdendo o direito à contratação e convocação posterior. 

 

3.8 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá 

encaminhar via sedex para o endereço: “Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – 

CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso Público Prefeitura Municipal de Bituruna” 

declaração concernente a condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo 

Médico (original ou cópia autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível 

da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação 

Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência. Este laudo será 

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

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

 

3.8.1 Caso o candidato necessite de condições especiais para realização das provas, deverá 

solicitá-las por escrito até o último dia de inscrição, encaminhando requerimento via 



sedex para o endereço: “Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, 

Iporã – PR, Concurso Público Prefeitura Municipal de Bituruna”. 

 

3.8.2 As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais e tempo 

adicional serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  

 

3.9 Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o 

prazo determinado, não será considerado como pessoa portadora de deficiência para 

concorrer às vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo 

alegado, mesmo que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.  

 

3.10 Os candidatos que no ato da 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. 

 

CAPÍTULO IV - DAS PROVAS 

 

4.1 Para os cargos elencados neste edital o concurso será realizado: 

4.1.1 Para os cargos de Professor e Professor de Educação Física será realizado em 

duas etapas, sendo uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e uma 

prova de títulos, de caráter classificatório. 

4.1.2 Para os demais cargos elencados neste edital, será realizado em apenas uma etapa, 

sendo 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) com apenas uma correta, valendo cem pontos, avaliados na escala de 

zero a cem, com duração de três horas improrrogáveis, sendo que o tempo de aplicação 

será monitorado pelos fiscais. 

 

4.2.1 A prova objetiva versará sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais 

e conhecimentos específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo trinta questões no total, 

distribuídas da seguinte forma: 

 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR 

POR 

QUESTÃO 

PESO 

TOTAL 



Conhecimentos Gerais 4 4,0 16,00 

Língua Portuguesa 6 2,0 12,00 

Matemática 4 2,0 8,00 

Conhecimento Específico 16 4,0 64,00 

 

4.2.2 Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso 

de cada questão da mesma. A NOTA DA PROVA será o somatório dos pontos obtidos em 

cada disciplina. 

 

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

obtiverem nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta pontos). 

 

4.2.4 Os conteúdos básicos para a prova objetiva são os constantes do Anexo I deste edital.  

 

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 e no link 

no site www.bituruna.pr.gov.br. 

 

4.3.2 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos abaixo 

discriminados: 

 

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

representação da classe, Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com foto, carteira de 

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

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

fotocópia. 

 

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

Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 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 Será exigido, no dia de realização das provas, para ingresso na sala de aplicação da 

prova, somente o descrito no item 4.3.2, desde que o candidato tenha sua inscrição 

homologada. 

 

4.4 A prova objetiva será realizada na data provável de 01 de outubro de 2017, em local 

e horário a serem divulgados junto com o edital de Ensalamento a ser publicado em edital 

através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.bituruna.pr.gov.br, na data de 27 

de setembro de 2017. 

 

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

horário estabelecido no edital de ensalamento.  

 

4.4.1.1 A prova será realizada no município de Bituruna, sendo da inteira 

responsabilidade do candidato identificar dia, local e horário de realização. 

 

4.4.2 Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. 

Não será admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para 

o início da mesma; em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 

alegado 

 

4.4.3 O tempo de duração da prova será de até 3 horas, incluindo o tempo para o 

preenchimento do cartão de respostas. 

 

4.4.4 A Prefeitura Municipal de Bituruna, reserva-se o direito de indicar nova data para a 

realização da prova, em caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante 

publicação no Diário Oficial do Município, nos site www.exatuspr.com.br e 

www.bituruna.pr.gov.br.  

 



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 

cumprir o procedimento previsto no item 4.12.4. 

 

4.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, 

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

será o responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não 

realizará a prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar. 

 

4.7.1 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 

temporariamente da sala de prova, acompanhada de um (a) fiscal. 

 

4.7.2 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança 

e um (a) fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que 

tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata.  

 

4.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, 

os documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar 

documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 

30 (trinta) dias, ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial, 

compreendendo coleta de assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 

 

4.9 A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de 

identificação apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 

  

4.10 No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios 

de chapelaria como: boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, 

entrar ou permanecer com armas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: 

máquinas calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, 

tablets, ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou 

transmissor de dados e mensagens. Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho 

eletrônico, deverá depositá-lo na Coordenação, exceto no caso de telefone celular que 

deverá ser desligado e poderá ser depositado junto à mesa de fiscalização até o final das 



provas. O descumprimento desta determinação implicará na eliminação do candidato, 

caracterizando-se como tentativa de fraude. 

 

4.11 Durante a realização da prova, o candidato somente poderá manter consigo e, em 

lugar visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta 

grossa, lápis, borracha, documento de Identidade, e uma garrafa de água transparente – 

sem rótulo. A empresa não se responsabiliza por quaisquer outros objetos, de valor ou 

não, trazidos pelo candidato. Os mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal 

dentro da sala de prova, ficando à vista do candidato e sob inteira responsabilidade do 

mesmo. 

 

4.12 Será atribuída nota zero, quando no cartão resposta for assinalada mais de uma 

resposta ou rasura, intenção de marcação, ainda que legível, bem como aquela que não for 

assinalada no cartão resposta, ou assinalada a lápis. A não entrega do cartão de respostas 

implicará na automática eliminação do candidato do certame. 

 

4.12.1 Em hipótese nenhuma, haverá substituição do cartão resposta em caso de erro ou 

rasura do candidato. 

 

4.12.2 O cartão resposta deverá ser preenchido somente pelo próprio candidato.  

 

4.12.3 Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o 

caderno de questões. 

 

4.12.4 Ao final da aplicação da prova objetiva, os três últimos candidatos e o fiscal de sala 

deverão se dirigir a coordenação para assinatura da ata e lacre do envelope. 

 

4.12.5 Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, em espaço reservado 

na capa da prova, destacável, para conferir com o gabarito oficial.  

 

4.13 É vedada a comunicação do candidato com qualquer pessoa, durante a realização da 

prova. 

 

4.14 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas pela Exatus 

Consultoria, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas ao concurso. 

 



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

momentaneamente e acompanhado por fiscal. 

 

4.16 Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 

material recebido. 

 

4.17 Os cartões respostas depois de colocados em sobrecarta fechada e rubricada, ficarão 

sob a guarda da Exatus Consultoria. 

 

4.18 A elaboração, aplicação e correção da prova será realizada pela Exatus Consultoria, a 

qual terá autonomia sobre a elaboração e julgamento das provas. 

 

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

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

do concurso público. Um exemplar da prova objetiva estará disponível no site 

www.exatuspr.com.br e link no site www.bituruna.pr.gov.br durante o período de recurso. 

 

4.20 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos 

no dia da prova, em Ata, pelo fiscal da sala. 

 

4.21 O gabarito com as devidas respostas da prova, tornar-se-á público, após a aplicação 

da prova, através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.bituruna.pr.gov.br. 

 

 

4.22 Não haverá segunda chamada para prova, importando a ausência por qualquer 

motivo, inclusive moléstia ou atraso, na exclusão do candidato no concurso. 

 

4.23 Será excluído do concurso público, o candidato que cometer alguma 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 por meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 

terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 

 



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 em 

companhia do fiscal; 

 

VI - Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de saldo bancário. 

 

4.24 Para os cargos de Professor e Professor de Educação Física será realizada a prova de 

títulos, sendo considerado a frequência e conclusão em cursos relacionados diretamente 

com a área de atuação, conforme segue abaixo: 

 

I - a frequência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de atuação: 

CURSOS  PONTOS 

Curso de Graduação (desde que não seja pré-requisito ao cargo) 0,70 cada 

Curso de Pós Graduação – Especialização 1,00 cada 

Curso de Pós Graduação – Mestrado 2,00 cada 

Curso de Pós Graduação – Doutorado 3,00 cada 

 

4.24.1 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com 

as atribuições dos cargos em Concurso discriminados neste Edital. 

4.24.2 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. 

4.24.3 Os candidatos deverão apresentar fotocópias autenticadas em cartório dos títulos, 

no dia da realização da prova objetiva, conforme orientação dos fiscais em sala. 

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

4.24.5 No prazo marcado para a apresentação dos títulos, os candidatos deverão 

apresentar documento que comprove a habilitação para o ingresso no cargo, com o 

objetivo único e exclusivo de contagem de títulos, caso o candidato não possua a 

habilitação para o ingresso no cargo neste momento, apresentará apenas os títulos para 

serem pontuados. 

 



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

automaticamente, na sua exclusão do concurso. 

 

4.26 As notas das provas, bem como a nota final, não sofrerão aproximações ou 

arredondamentos, considerando-se as duas casas. 

 

4.27 O resultado final das provas escritas e títulos serão divulgados em edital no mural de 

editais da Prefeitura Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site 

www.bituruna.pr.gov.br e publicado no órgão oficial do Município. 

 

 

CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO 

 

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

5.1.1 Para os cargos de Professor e Professor de Educação Física:  

NF= NO + NT 

Onde: 

NF = Nota final 

NO = Nota da prova objetiva 

NT = Nota da prova de títulos 

5.1.2 Para os demais cargos elencados neste edital: 

NF= NO 

Onde: 

NF = Nota final 

NO = Nota da prova objetiva 

 

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

preferência o candidato que obtiver: 

5.2.1. Maior nota na prova de conhecimento específico; 

5.2.2. Maior nota na prova de português; 

5.2.3. Maior nota na prova de conhecimentos gerais; 

5.2.4. Maior idade; 

5.2.5. Sorteio. 

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

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



de inscrição e entre estes e os demais candidatos será o de idade mais elevada, 

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

 

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

publicados no órgão oficial da Prefeitura Municipal, no mural de editais da Prefeitura 

Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.bituruna.pr.gov.br. 

 

5.3.1 Não será expedido atestado ou certificado de habilitação aos candidatos aprovados 

que o solicitarem, valendo para fim de classificação os resultados publicados no órgão 

oficial da Prefeitura Municipal, no mural de editais da Prefeitura Municipal e através do 

site www.exatuspr.com.br e link no site www.bituruna.pr.gov.br. 

 

5.4 A convocação para a admissão 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. 

 

CAPÍTULO VI – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

6.1 Será admitido recurso quanto: 

a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição; 

b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas; 

c) Aos resultados parciais e finais do concurso público. 

 

6.2 Será admitida impugnação deste edital, por meio de requerimento devidamente 

justificado, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar de sua publicação, e será apresentado 

por meio eletrônico, no site www.exatuspr.com.br, no link recursos. 

 

6.3 Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candidato, mediante requerimento 

fundamentado à Exatus Consultoria, que após análise das justificativas deliberará a 

respeito. 

 

6.3.1 O prazo de interposição de pedido de revisão será de 02 (dois) dias a contar do dia 

da divulgação do edital dos inscritos, do gabarito e do resultado final. 

 



6.3.2 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. 

 

6.3.3 O pedido de revisão destituído de fundamentação será liminarmente indeferido. 

 

6.3.4 Se provido o pedido de revisão, a Exatus Consultoria determinará as providências devidas. 

 

6.3.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem redigidos em termos, bem 

como, os requerimentos que derem entrada fora do prazo. 

 

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

correspondente à(s) mesma(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos, independente 

de terem recorrido ou não, desde que já não tenham recebido a pontuação correspondente 

à 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. 

 

6.3.7 Só será deferido o requerimento se o candidato comprovar que houve erro da Banca 

Examinadora ou atribuição de notas diferentes para soluções iguais. 

 

6.4 Não caberá pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 

 

 

CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO 

 

7.1 O candidato aprovado e convocado, além de observar o previsto no item 2.1 deste 

edital, deverá apresentar os seguintes documentos para admissão e posse: 

 

a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro das vagas 

estabelecidas neste edital 

b) Ter disponibilidade para tomar posse no Cargo Público de acordo com a Lei 

001/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bituruna); 

c) Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos da Constituição Federal, 

comprovado mediante a apresentação de certidão de nascimento/casamento ou 

certificado de naturalização; 

d) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse do cargo; 



e) Possuir documento oficial de identidade (RG)  

f) Possuir comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 

g) Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação;(Título de Eleitor e 

comprovante da última votação) 

h) Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino 

através de comprovação; (Certificado de Reservista ou de dispensa de 

incorporação no caso de candidatos do sexo masculino)  

i) Carteira profissional,(copia da parte onde consta o nº da carteira, qualificação civil 

e contratos de trabalho). 

j) PIS/PASEP;  

k) Comprovante de Endereço;  

l) Conta Corrente para recebimento dos vencimentos no banco indicado no edital de 

convocação; 

m) Certidão de Nascimento ou Casamento;  

n) Certidão de Nascimento dos filhos menores;  

o) Declaração do IRRF ou Declaração de Bens;  

p) Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 

(diploma ou histórico escolar)  

q) Uma fotografia recente, tamanho 3X4.  

r) Não registrar antecedentes criminais, impeditivos do exercício da função pública, 

estando em pleno gozo de seus direitos civis e políticos, que deverá ser 

comprovado através de certidão emitida pela Secretaria de Segurança Pública do 

Estado e pelos Cartórios Distribuidores dos Fóruns da Comarca (Justiças: Estadual, 

Federal e Eleitoral) dos locais de residência/domicílio do candidato nos últimos 05 

(cinco) anos; 

s) Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração 

assinada pelo candidato (apresentar declaração); 

t) Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de 

acordo com o previsto no inciso XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição 

Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20; (apresentar 

declaração)  

u) Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e 

XVII do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 

19 e 20; (apresentar declaração) 

v) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames 

médicos admissionais definidos pelo Município de Bituruna;  



w) No caso de deficiente físico, compatibilidade da deficiência, atestada por médico 

do trabalho, com o cargo de opção do candidato; (verificar Capítulo próprio, neste 

edital) 

x) As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no 

documento de convocação ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do 

concurso público, perdendo o direito à contratação e convocação posterior; 

y) Cumprir as determinações deste edital; 

 

7.1.1 A não apresentação dos documentos exigidos nos itens 2.1 e 7.1, por ocasião da 

contratação, implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, 

anulando-se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso. 

 

7.1.2 Após cumprir todas as etapas do concurso, havendo vagas, os candidatos aprovados 

e classificados no concurso público serão convocados por edital específico, publicado pela 

Prefeitura Municipal de Bituruna, no endereço eletrônico www.exatuspr.com.br e link no 

site www.bituruna.pr.gov.br para apresentação da documentação exigida prevista nos 

itens 2.1 e 7.1 deste edital. 

 

7.2 Para efeito de admissão o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em 

todos os exames médicos realizados pelo órgão indicado pela Prefeitura Municipal de 

Bituruna e as expensas desta. 

 

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

aprovado o candidato tido como apto. 

 

7.2.2 A avaliação médica abrangerá exames laboratoriais e clínicos, a serem determinados 

pela Prefeitura Municipal de Bituruna. 

 

7.3 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá, rigorosamente, à 

ordem de classificação dos candidatos aprovados, não gerando o fato de aprovação, direito 

à contratação. Os aprovados serão chamados conforme a necessidade e conveniência da 

Prefeitura Municipal de Bituruna. 

 

7.4 O candidato que, convocado, recusar a posse ou deixar de assumir o exercício da 

função no prazo estipulado, perderá o direito à nomeação. 

 



7.5 O candidato que estiver investido em dois cargos públicos ativos, quando da sua 

convocação, não poderá assumir sua vaga se não renunciar a um dos vínculos anteriores. 

 

7.6 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone, endereço e endereço 

eletrônico (email) junto a Prefeitura Municipal de Bituruna. 

 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

8.1 O concurso público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente edital. 

 

8.2 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. 

 

8.3 Dentro do prazo de validade do concurso público poderão ocorrer convocações de 

candidatos aprovados, desde que o quantitativo de vagas seja devidamente aprovado pela 

Prefeitura Municipal. 

 

8.4 Os cartões-resposta e demais documentos referentes ao concurso, tais como: ata e lista 

de presença, serão encaminhados a Prefeitura Municipal de Bituruna, para arquivamento. 

As provas e envelopes serão incinerados após a homologação final do concurso.  

 

8.5 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa do direito a posse, ficando a 

concretização desse ato condicionada à observância da conveniência e oportunidade em 

fazê-lo das disposições legais pertinentes, da rigorosa classificação e do prazo de validade 

do concurso. 

 

8.6 Os prazos fixados neste edital poderão ser prorrogados a juízo da Exatus Consultoria e 

Prefeitura Municipal, através de publicidade prévia e ampla. 

 

8.7 As normas deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, 

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

 

8.8 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Exatus Consultoria e pela 

Prefeitura Municipal. 

 



8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Prefeitura Municipal e pela Exatus Consultoria 

conformidade com este edital e da legislação vigente. 

 

8.10 Caberá ao Prefeito Municipal de Bituruna homologar o resultado final do concurso 

público, dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação da classificação final. 

 

8.11 As despesas decorrentes da participação no concurso público e aquelas decorrentes 

de deslocamentos ou mudança de domicílio para investidura no cargo correrão às 

expensas do  candidato. 

 

Bituruna-Pr.,31 de julho de 2017. 

 

 

 

........................................ 

Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ENSINO SUPERIOR E 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 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 Bituruna; História 

e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Bituruna. 

 

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. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Bituruna; 

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. 

 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Os solos da Região – Classificação, morfologia e gênese. Características e propriedades 

químicas, físicas e biológicas. Aptidão agrícola dos solos. Planejamento e práticas 

conservacionistas. Características químicas dos solos. Fertilidade: adubos e adubação. 

Calagem. Microbiologia dos solos. Natureza e propriedades dos solos. Clima. Variáveis 

climáticas. Hidrologia. Ciclo Hidrológico. Meteorologia. Bacias Hidrográficas. Produção 

vegetal. As principais culturas da Região. Tratos Culturais. Pragas e fitossanidade. 

Hidráulica Agrícola. Princípios Fundamentais. Estruturas hidráulicas e seu 

dimensionamento. Irrigação e drenagem. A água no solo. Relação solo-água-clima-planta. 

Evapotranspiração. Os métodos de irrigação. Drenagem: princípios gerais; tipos de drenos. 

Barragens de terra. Características gerais. Detalhes construtivos. Comportas e vertedores. 

Bacias hidrográficas e hidráulicas. Produção animal: principais aspectos técnicos das 

explorações bovina, ovina, suína e avícola. Nutrição animal: princípios fundamentais, 

macro e micro nutrientes. Alimentos concentrados e volumosos. A Aqüicultura. 

Agroecologia. Conceitos e princípios. Zoneamento agrícola. Avaliação e perícia 

agronômica. Princípios gerais, objetivos e metodologias. As pastagens nativas e cultivadas. 

Manejo e conservação. Agrotóxicos: conceito e características gerais dos produtos. 

 

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 Bituruna. Noções 

Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo. 

 

FISCAL DE POSTURAS E OBRAS 

Lei Orgânica do Município de Bituruna; Lei de Zoneamento do Município de Bituruna; 

Legislação Ambiental; Código de Obras e Posturas do Município de Bituruna; Cálculo de 

Áreas; Interpretação de Projetos e Mapas Urbanos; Desenho Técnico; Noções de Segurança 

do Trabalho; Mecânica dos Solos; Noções básicas de Informática. 

 

FONOAUDIÓLOGO 

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

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

externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de 

resultados, patologias, conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em escolares; - 

Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos 



auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: 

- Anatomia e fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - 

Avaliação perceptual e acústica da voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; 

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

fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de 

cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; 

- Desenvolvimento da linguagem escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da 

lingüística; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação 

fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ao crescimento e 

desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem 

relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento maxilofacial; - 

Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema estomatognático; - Aleitamento 

materno no desenvolvimento da motricidade oral; - Acompanhamento fonoaudiológico em 

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

 

NUTRICIONISTA 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de 

cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, 

saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de 

conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica 

Dietética: conceito, classificação e composição química; Características organolipticas, 

seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos 

alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: 

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

da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, 

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

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

lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, planejamento e 

gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de 

epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-calórica, 

anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em 

programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da 

desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas 

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

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

hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; 



Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do 

Sistema Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços 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. 

 

PROFESSOR 

Tendências pedagógicas (percurso histórico e suas manifestações na Pratica 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 

Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física; Objetivos da Educação 

Física; Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar; Esportes 

(regras oficias); Desenvolvimento Humano – aprendizagem motora; Recreação Escolar; 

Anatomia/fisiologia do exercício; Qualidade de Vida; 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.l 

 

PSICÓLOGO 

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 AGROPECUÁRIO 

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). 

 

VETERINÁRIO 

Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de 

interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; 

Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de 

risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas sanitários; Clínica médico-

veterinária; Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas práticas de 

fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e 

análise; Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de 

produtos de uso veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, 

antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e antígenos 

para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre aftosa; 

Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; 

Análises microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; 

Análise físico-química de produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise 

centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para análise de corantes e vitaminas 

em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - 

zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; 

Legislação federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; 

Alimentos para animais; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos; Noções 

básicas de Inseminação Artificial. 

 


