EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 - Retificado
A Prefeita Municipal de Ortigueira, 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 http://www.exatuspr.com.br e link no site
http://www.ortigueira.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 das vagas existentes e formação de cadastro
reserva para provimento das vagas que vierem a existir no prazo de validade do Concurso,
observada a discricionariedade da administração.
1.1.2 A habilitação no concurso público não assegura ao candidato a contratação imediata,
mas apenas a expectativa de ser chamado segundo as vagas existentes, de acordo com as
necessidades da Prefeitura Municipal de Ortigueira-Pr, respeitada a ordem de classificação.
1.1.3 DOS CARGOS
Cargo

Carga
Horária Vagas
Semanal

Advogado
(Assistência Social)

20h

01

Agente de
Fiscalização

40h

01

R$ 1.699,53

Assistente Social

30h

03

R$ 2.549,31

Auditor Fiscal

40h

CR

R$ 3.399,09

40h

01

R$ 1.329,83

40h

01

R$ 1.329,83

Cirurgião Dentista

20h

CR

R$ 2.251,90

Cirurgião Dentista

40h

01

R$ 4.503,79

Comunicador Social
em Jornalismo

40h

01

R$ 2.405,01

Auxiliar em Saúde
Bucal
Borracheiro

Salário
Inicial
R$ 1.529,59

Taxa de
Inscrição

Requisitos Mínimos

Ensino Superior Completo em
R$ 100,00 Direito e Registro no Órgão da
Classe
Curso Técnico em qualquer área,
R$ 60,00 acompanhado de conclusão de
ensino médio
Ensino Superior Completo em
R$ 100,00 Serviço Social e Registro no Órgão
da Classe
Ensino Superior Completo em
R$ 100,00
qualquer área
Curso de Auxiliar em Saúde Bucal e
R$ 60,00
Registro no Órgão da Classe
R$ 40,00 Ensino Fundamental Completo
Ensino Superior Completo em
R$ 100,00 Odontologia e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
R$ 100,00 Odontologia e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
R$ 100,00
Jornalismo e Registro no Órgão da

Cuidador Social

40h

01

R$ 1.411,75 R$ 60,00

Eletricista de
Iluminação Pública

40h

01

R$ 1.561,70 R$ 60,00

Eletricista Predial

40h

01

R$ 1.392,51 R$ 60,00

Enfermeiro

40h

07

R$ 2.549,30 R$ 100,00

Farmacêutico

40h

01

R$ 2.549,30 R$ 100,00

Fonoaudiólogo

40h

02

R$ 2.549,30 R$ 100,00

Gari
Latoeiro
Lavador/Lubrificador
Mecânico

40h
40h
40h
40h

03
01
01
01

R$ 1.329,83
R$ 2.171,92
R$ 1.329,83
R$ 2.432,55

Médico

20h

01

R$ 5.098,63 R$ 100,00

Médico

40h

01

R$ 11.047,02 R$ 100,00

Médico Cardiologista

20h

01

R$ 7.841,41 R$ 100,00

Médico Ginecologista

20h

01

R$ 7.841,41 R$ 100,00

Médico Ortopedista

20h

01

R$ 7.841,41 R$ 100,00

Motorista “B”

40h

03

R$ 1.359,92 R$ 40,00

Motorista “D”

40h

07

R$ 1.581,16 R$ 40,00

Nutricionista

40h

01

R$ 2.549,30 R$ 100,00

Oficial de Obras
Operador de
Máquinas
Pedagogo em
Assistência Social

40h

01

R$ 1.348,69 R$ 40,00

40h

05

R$ 2.266,54 R$ 40,00

40h

01

R$ 2.276,17 R$ 100,00

Pedreiro

40h

01

R$ 1.392,50 R$ 40,00

Professor de
Educação Física

40h

02

R$ 2.063,33 R$ 100,00

Professor de Música

40h

02

R$ 1.628,94 R$ 60,00

Professor

20h

02

R$ 1.227,95 R$ 60,00

Psicólogo

40h

CR

R$ 2.549,30 R$ 100,00

R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00
R$ 40,00

Classe
Ensino Médio Completo
Ensino
Médio
Completo,
Conhecimentos
da
Legislação
Específica e Curso ministrado pela
Copel.
Ensino
Médio
Completo,
Conhecimentos
da
Legislação
Específica
Ensino Superior Completo em
Enfermagem e Registro no Órgão
da Classe
Ensino Superior Completo em '
Farmácia e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
Fonoaudiologia e Registro no Órgão
da Classe
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Superior Completo em
Medicina e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
Medicina e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
Medicina,
Especialização
em
Cardiologia e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
Medicina,
Especialização
em
Ginecologia e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Superior Completo em
Medicina,
Especialização
em
Ortopedia e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Fundamental Incompleto e
CNH “B”
Ensino Fundamental Incompleto e
CNH “D”
Ensino Superior Completo em
Nutrição e Registro no Órgão da
Classe
Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Fundamental Incompleto e
CNH “C”
Ensino Superior Completo em
Pedagogia
Ensino Fundamental Completo e
conhecimentos básicos da função.
Ensino Superior Completo em
Educação Física e Registro no
Órgão da Classe
Ensino Médio Completo
Licenciatura Plena em Pedagogia
ou Curso Normal Superior ou Médio
com Magistério
Ensino Superior Completo em
Psicologia e Registro no Órgão da

Soldador
Técnico em
Enfermagem

40h

01

40h

01

40h

01

40h

01

40h

04

Terapeuta
Ocupacional

40h

01

Topógrafo

40h

01

Tratorista

40h

01

Veterinário

40h

CR

Técnico em Higiene
Dental
Técnico em Saúde
Bucal
Tecnólogo em
Gestão Pública

Classe
Ensino Fundamental Incompleto
Curso de Técnico em Enfermagem
R$ 1.699,53 R$ 60,00
e Registro no Órgão da Classe
Curso de Técnico em Higiene
R$ 1.329,83 R$ 60,00 Dental e Registro no Órgão da
Classe
Curso de Técnico em Saúde Bucal
R$ 1.621,35 R$ 60,00
e Registro no Órgão da Classe
Curso Superior de Tecnologia em
R$ 3.059,23 R$ 100,00
Gestão Pública
Ensino Superior Completo em
R$ 2.266,54 R$ 100,00 Terapia Ocupacional e Registro no
Órgão da Classe
Curso
de
Técnico
em
R$ 2.770,29 R$ 60,00 Topografia/Agrimensura e Registro
no Órgão da Classe
Ensino Fundamental Incompleto e
R$ 2.266,54 R$ 40,00
CNH “C”
Ensino Superior Completo em
R$ 2.549,30 R$ 100,00 Medicina Veterinária e Registro no
Órgão da Classe
R$ 2.171,92 R$ 40,00

DAS ESPECIFICAÇÕES E LOCALIDADES
1.1.4 A Administração do Executivo Municipal de Ortigueira faz uso de sua prerrogativa de abrir
o edital do concurso para os cargos Operador de Máquinas, Operário de Serviços Gerais e
Motorista categoria “D”, especificando as funções a serem exercidas prioritariamente pelos
candidatos, de acordo com as áreas de atuação dos respectivos cargos, exigindo a
correspondente qualificação, conhecimentos teóricos e práticos para o seu exercício:

OPERADOR DE MÁQUINA

MOTORISTA D

ESCAVADEIRA
SOBRE
ESTEIRA
MOTONIVELADORA
PÁ CARREGADEIRA
RETROESCAVADEIRA
PNEU
ROLO COMPACTADOR
CAMINHÕES
AMBULÂNCIAS
VANS
TRANSPORTE ESCOLAR

01
01
01
01
01
04
01
01
01

1.1.5 Os candidatos ao cargo de Operador de Máquinas deverão, no ato da inscrição, fazer a
opção por uma das áreas de atuação do respectivo cargo descritas no subitem 2.2.2, cujas
provas práticas serão direcionadas para o conhecimento e/ou prática da função a ser
desenvolvida pelo servidor, concorrendo somente para as vagas determinadas para a área
escolhida.
1.1.6 O candidato ao cargo de Motorista Categoria D deverá optar no momento da inscrição por
uma das áreas de atuação previstas no subitem 2.2.2, concorrendo somente para as vagas
determinadas para a área escolhida, no entanto a prova prática será realizada com o veículo
Ônibus de Transporte Escolar para todos os candidatos, independente da área de atuação a
que concorrer.
1.1.7 Os candidatos aos cargos abaixo relacionados deverão optar, no momento da inscrição,
pela localidade em que pretendem ser lotados e exercer suas funções, concorrendo somente
para as vagas destinadas a esta localidade descritas no quadro abaixo:

PROFESSOR

FAZENDA RR
NATINGUI

01
01

1.2 DO REGIME JURÍDICO: O regime jurídico do contrato de trabalho é o Estatuto dos
Servidores da do Município de Ortigueira. 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:
ADVOGADO
Prestar atendimento e consultoria jurídica; receber denúncias; fazer encaminhamentos
processuais e administrativos; respeitadas as competências e atribuições da Procuradoria
Geral do Município proferir palestras sobre direitos das crianças, adolescentes, idosos,
mulheres, e público LGBT; esclarecer procedimentos legais aos profissionais dos Centros;
participar das atividades de capacitação e formação continuada da equipe elaborar
levantamento dos casos de violência; acompanhamento dos usuários em Delegacias e Fóruns;
realizar outras atividades jurídicas inerentes ao operador do direito, organizar e coordenar
seminários, campanhas educativas e eventos para debater e formular estratégias coletivas de
combate a violação de direitos; elaborar projetos coletivos e individuais de fortalecimento do
protagonismo dos(as) usuários(as); acionar os sistemas de garantia de direitos, com vistas a
mediar seu acesso pelos(as) usuários(as); assegurar os direitos socioassistenciais dos
usuários dentro dos centros da Assistência Social.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Participa de equipes de trabalho em ações de fiscalização de tributos, ajudando no
aperfeiçoamento e racionalização das normas e medidas fiscalizadoras; Executa tarefas de
fiscalização de tributos, inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação
de serviços e demais entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e
outros documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública e da economia popular;
Constitui crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e determinar a
matrícula tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
o caso, propor a aplicação da penalidade cabível; Exerce as demais funções inerentes à
tributação, arrecadação e fiscalização de tributos municipais e delegados; Promove a
requisição, o acesso e o uso de informações referentes às operações e serviços das
instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e quando os exames forem considerados indispensáveis, em
conformidade com a legislação específica, que estabelecerá procedimentos para preservar o
sigilo das informações obtidas; Fiscaliza o atendimento às normas para funcionamento de cada
um dos serviços públicos, orientando sobre s práticas correspondentes e os critérios a serem
atendidos, visitando periodicamente cada contribuinte e examinando-lhes a documentação
necessária e a observância das posturas urbanas, a situação das licenças, inclusive para
construção de obras; Acompanha a execução dos projetos da Prefeitura em suas
especificações técnicas de qualidade e quantidade; Realiza medições físicas das etapas
executadas; Fiscaliza o atendimento do cronograma físico de cada obra; Atesta a execução
dos serviços não previstos anteriormente e que foram autorizados; Acompanha a fiscalização
de outros órgãos públicos junto às obras em execução; Fiscaliza as obras e construções
particulares visando o atendimento de todas as normas aplicáveis à proteção do meio
ambiente; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das
informações; Executa outras tarefas correlatas
ASSISTENTE SOCIAL
Coordenar, elaborar, executar, supervisionar e avaliar estudos, pesquisas, planos, programas e
projetos na área de Serviço Social do município; Planejar, organizar e administrar programas e

projetos do órgão de ação social do município; Realizar vistorias, perícias técnicas, laudos
periciais, informações e pareceres sobre a matéria de Serviço Social; Coordenar as ações das
associações, núcleos, centros de estudo e de pesquisas em Serviço Social no âmbito da
administração municipal; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores
da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das
informações; Realiza outras atividades inerentes à sua formação universitária.
AUDITOR FISCAL
Planeja os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e
operação, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro; Supervisiona os
trabalhos de contabilização dos documentos, analisando e orientando seu processamento,
para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; Procede ou orienta a classificação
e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços;
Organiza balancetes, balanços e demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis,
para apresentar resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do
órgão; Participa da elaboração do orçamento programa, fornecendo os dados contábeis, para
servirem de base à montagem do mesmo; Planeja e executa autoridades contábeis, efetuando
perícias, investigações, apurações e exames técnicos, para assegurar o cumprimento às
exigências legais e administrativas; Elabora anualmente relatórios analíticos sobre a situação
patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando dados estatísticos comparativos e
pareceres técnicos; Assessora a direção em problemas financeiros, contábeis e orçamentários,
dando pareceres, a fim de contribuir para correta elaboração de políticas e instrumentos de
ação nos referidos setores; Supervisiona equipes de trabalho em ações de fiscalização de
tributos, orientando-as sobre critérios de fiscalização, tributação e práticas correspondentes,
para ajudar no aperfeiçoamento e racionalização das normas e medidas fiscalizadoras;
Elabora planos e fiscalização, consultando documentos específicos e guiando-se pela
legislação fiscal para racionalizar os trabalhos nos órgãos de sua responsabilidade; Procede
ao controle e avaliação dos planos de fiscalização, acompanhando sua execução e analisando
os resultados obtidos para julgar o grau de validade do trabalho; Executa tarefas de
fiscalização de tributos, inspecionando estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação
de serviços e demais entidades, examinando rótulos, faturas, selos de controle, notas fiscais e
outros documentos, para defender os interesses da Fazenda Pública e da economia popular;
Constitui crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente e determinar a
matrícula tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
o caso, propor a aplicação da penalidade cabível; Analisa tecnicamente e opinativamente o
processo fiscal em primeira instância administrativa, como representante Municipal de
Finanças, conforme dispuser a lei; Exerce a função de representante da Secretaria Municipal
de Finanças no Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, conforme dispuser a lei; Exerce
as demais funções inerentes à tributação, arrecadação e fiscalização de tributos municipais e
delegados; Promove a requisição, o acesso e o uso de informações referentes às operações e
serviços das instituições financeiras e das entidades a elas equiparadas, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e quando os exames forem considerados
indispensáveis, em conformidade com a legislação específica, que estabelecerá
procedimentos para preservar o sigilo das informações obtidas; Manter conduta profissional
compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e
da eficiência, preservando o sigilo das informações; Executa outras tarefas correlatas.
AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Organizar o ambiente de trabalho, considerando a sua natureza e as finalidades das ações
desenvolvidas em saúde bucal; Desenvolver ações de prevenção e controle das doenças
bucais, voltadas para indivíduos, famílias e coletividade; Realizar ações de apoio ao
atendimento clínico em saúde bucal, interagindo com a equipe, usuários e seus familiares;
Realizar ações de atendimento clínico odontológico voltadas para o restabelecimento da
saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo; Atuar no desenvolvimento das
atividades de educação permanente voltadas para a equipe e trabalhadores da unidade de

saúde; Desenvolver em equipe ações de promoção da saúde e prevenção de riscos ambientais
e sanitários, visando a melhoria da qualidade de vida da população; Desenvolver em equipe
ações de planejamento participativo e avaliação dos serviços de saúde; Manter conduta
profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente
os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; Executa outras tarefas
correlatas.
BORRACHEIRO
Executar serviços de inspeção, substituição, calibragem e reparação de pneus e câmaras de
ar e manutenção de rodas em geral, das frotas dos veículos e máquinas de propriedade do
Município; montar e desmontar pneus; solicitar e manter sob sua guarda e responsabilidade os
suprimentos e ferramentas necessárias para o desempenho das atribuições do cargo; guardar
sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior
hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa
interferir no regular andamento do serviço público; executar outras atividades afins e correlatas.
CIRURGIÃO DENTISTA 20 HORAS E 40 HORAS
Prescreve e aplica especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em
Odontologia; Atesta, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros,
inclusive, para justificação de faltas ao emprego, atestados, licenças, laudos e outras
informações; Procede à perícia odontolegal e odontoadministrativa; Aplica anestesia local e
truncular; Prescreve e aplica medicação de urgência no caso de acidentes graves que
comprometam a vida e a saúde do paciente; Utiliza, no exercício da função de peritoodontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; Examina os
dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração,
curativos, tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, odontológica preventiva, orientação de
higiene e educação odonto-sanitária; Acompanha a evolução do tratamento, anotando dados
específicos para relatórios estatísticos; Participa de planejamento, execução, supervisionar e
avaliar programas educativos de profilaxias dentária e serviços odontológicos, prevendo
recursos para a concretização do trabalho; Executa serviços de radiologia dentária; Programa,
coordena e supervisiona serviços odontológicos; Manter conduta profissional compatível com
os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência,
preservando o sigilo das informações; Realiza outras atividades inerentes à sua formação
universitária.
COMUNICADOR SOCIAL EM JORNALISMO
Zelar pelo nome da instituição, bem como do prefeito, secretários e funcionários; Sugerir e
propor pautas aos jornais escolhidos; Realizar entrevistas coletivas sempre que necessário
para explicar assuntos específicos e contatar a imprensa local; Promover a realização de
atividades de divulgação e imprensa da Prefeitura Municipal de Ortigueira, dirigindo e
supervisionando o sistema de informações acerca dos serviços do Executivo Municipal;
Elaborar pré-releases, releases, matérias, notas, artigos, press-kits e demais materiais
pertinentes para que possam ser veiculados na mídia; Organizar e realizar fun tour com a
imprensa local, sempre que houver necessidade; Assessorar os jornalistas e repórteres da
imprensa sempre que houver a necessidade, fornecendo projetos de lei, números e estatísticas
condizentes com o Governo Municipal; Organizar todas as informações dos eventos realizados
pela Administração Municipal; Zelar para que toda a imprensa local e a comunidade sejam bem
atendidas nas atividades realizadas pela Administração Municipal, Secretários e Prefeito;
Realizar sempre que necessário media training com secretários e prefeito e colaborar na
revisão de discursos, artigos e demais materiais; Manter-se atualizado sobre a história e o
funcionamento da Prefeitura Municipal de Ortigueira, bem como de todas suas secretarias;
Promover a organização de arquivos de recortes de jornais e clipagem dos veículos de
comunicação; Realizar a cobertura jornalística das atividades e dos atos de caráter público do
Governo do Município de Ortigueira; Dirigir e acompanhar todos os trabalhos relacionados à
operacionalização e processamentos de informações pela internet, tais como: atualização do
site, inserção de depoimentos, e demais ações; Criar e elaborar materiais jornalísticos e outros

instrumentos que colabore com a divulgação das atividades do Governo Municipal; Colaborar
com ações que desenvolvam a política de qualidade da casa, dentre outras atividades
relacionadas; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das
informações; Executar outras atividades correlatas.
CUIDADOR SOCIAL
desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de
autonomia e participação social de crianças e adolescentes abrigados, a partir de diferentes
formas e metodologias, contemplando as dimensões individuais e coletivas; desenvolver
atividades para o acolhimento, proteção integral e promoção da autonomia e autoestima de
crianças e adolescentes abrigados; apoiar os atendidos no planejamento e organização de sua
rotina diária; apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do
ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar nas atividades de higiene,
organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar as crianças e adolescente abrigados
em atividades externas; apoiar no fortalecimento da proteção mútua entre os membros das
famílias; Zelar pela integridade física e moral dos atendidos, acionando órgãos e entidades
necessários para garantir a segurança e proteção dos mesmos; Manter o registro dos
atendimentos realizados, atualizando-os e organizando-os, a fim de possibilitar a troca de
informações entre turnos e/ou o entendimento do histórico do cotidiano; Participar de
campanhas preventivas, auxiliando em campanhas de vacinação, preparando o material de
apoio, distribuindo material educativo, distribuindo preservativos, distribuindo material
preventivo, clorando a água, convidando para participar de palestras, Ter disponibilidade de
horários, podendo, no cumprimento da carga horária, atuar em regime diferenciado de horários,
como em jornada 12x36 (doze horas de trabalho consecutivas por 36 horas de descanso) ou
em período noturno, atendendo as necessidades do cargo; executar demais atividades
inerentes ao cargo.
ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Executar serviços de manutenção da rede de iluminação pública do território municipal, visando
o seu funcionamento de acordo com as especificações definidas em procedimentos e normas e
executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo.
ELETRICISTA PREDIAL
Executar atividades de instalação e manutenção de sistemas e equipamentos elétricos e
eletrônicos em alta, média e baixa tensão, visando o seu funcionamento de acordo com as
especificações definidas em procedimentos e normas e executar outras tarefas compatíveis
com a natureza do cargo.
ENFERMEIRO
Direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, chefia
de serviço e de unidade de enfermagem; Organização e direção dos serviços de enfermagem e
de suas atividades técnicas e auxiliares; Planejamento, organização, coordenação, execução e
avaliação dos serviços da área; Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem; Consulta e prescrição de assistência de enfermagem; Cuidados diretos de
enfermagem a pacientes graves com risco de vida; Cuidados de enfermagem de maior
complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de
tomar decisões imediatas; Participa do planejamento, da execução e da avaliação de
programas de saúde pública, materno-infantil, imunização; Participa de inquéritos
epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população; Prescrição de
medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina
aprovada pela instituição de saúde; Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar,
inclusive como membro das respectivas comissões; Participação na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica; Prestação de
assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido, bem como
assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia;
Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de

grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Execução e
Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde
do indivíduo, da família e da população em geral; Participação nos programas de treinamento e
aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de educação continuada;
Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e
de doenças profissionais e do trabalho; Manter conduta profissional compatível com os
princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o
sigilo das informações; Executa outras tarefas correlatas.
FARMACÊUTICO
O desempenho de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e
farmacopéias; O assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, laboratórios, setores
ou estabelecimentos farmacêuticos em que se executem controle e/ou inspeção de qualidade,
de produtos que tenham destinação terapêutica, anestésica ou auxiliar de diagnósticos
capazes de determinar dependência física ou psíquica; O assessoramento e responsabilidade
técnica em órgãos, setores ou estabelecimentos em que se pratiquem extração, purificação,
controle de qualidade, inspeção de qualidade de insumos farmacêuticos de origem vegetal,
animal ou mineral; O assessoramento e responsabilidade técnica em órgãos, empresas ou
estabelecimentos, laboratórios ou setores onde se preparem produtos biológicos,
imunoterápicos, soros, vacinas, alérgenos, opoterápicos para uso humano e veterinário, bem
como de derivados do sangue; A elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias
técnico-legais relacionados com sua atividade; Manter conduta profissional compatível com os
princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o
sigilo das informações; O desempenho de outras funções e serviços não especificados que se
situem no domínio de sua capacitação técnica profissional.
FONOAUDIÓLOGO
Desenvolve trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, voz
e audição; Participa de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e
escrita, voz e audição; Projeta, dirige ou efetua pesquisas fonoaudiológicas, estabelecendo
plano de treinamento ou terapêutico, com base nos prognósticos; Realiza terapia
fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição, aperfeiçoando os
padrões da voz e fala; Colabora em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;
Supervisiona profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de Fonoaudiologia;
Participa da Equipe de Orientação e Planejamento Escolar, inserindo aspectos preventivos
ligados a assuntos fonoaudiológicos; Dá parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral
e escrita, voz e audição; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores
da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das
informações; Executa outras tarefas correlatas
GARI
Conservar a limpeza de logradouros públicos por meio de coleta de lixo, varrições, lavagem,
pintura de guias, aparo de gramas e outros serviços afins; percorrer logradouros, seguindo
roteiros preestabelecidos, para recolher o lixo; despejar o lixo, amontoando ou acondicionando
em latões ou sacos plásticos, em caminhões especiais, valendo-se de esforço físico e
ferramentas manuais, para possibilitar seu transporte; separar o lixo, por tipo de classificação
de material, para reciclagem; realizar a varrição de logradouros públicos; capinar vegetação
das guias, calçadas e margens de rios; fazer manutenção de jardins públicos; retirar detritos
das margens dos rios; utilizar equipamento de proteção individual e coletiva; zelar pela
conservação e guarda dos bens que lhe forem confiados; executar outras atribuições afins.
LATOEIRO
Executar serviços de funilaria e pintura nos veículos pertencentes à frota do Município,
recuperando e/ou substituindo partes danificadas, substituir partes de carrocerias como o teto,
pára-lamas, colunas, laterais, assoalhos, corrigir peças e latarias amassadas etc. Obedecer as

instruções, zelar pela limpeza no local de trabalho, Realizar demais atividades inerentes ao
cargo.
LAVADOR/LUBRIFICADOR
Executar serviços de lavagem e lubrificação de veículos leves, pesados, máquinas e
equipamentos em geral pertencentes ao Município, empregando lubrificantes adequados, usar
a bomba de lubrificação adequadamente, executar outras tarefas correlatas.
MECÂNICO
Efetuar a manutenção preventiva e reparativa dos elementos mecânicos de veículos, máquinas
rodoviárias e similar, para assegurar condições de funcionamento regular e eficiente; efetuar a
manutenção preventiva de motores, fazendo revisões nos veículos, máquinas e equipamentos
na parte mecânica, a fim de verificar desgastes de peças, ou proceder às regulagens
necessárias ao seu perfeito funcionamento; examinar o veículo ou equipamento rodoviário,
inspecionando-os para detectar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos;
efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou dos componentes avariados, utilizando
ferramentas e procedimentos apropriados; procurar localizar, em todos os consertos, a causa
dos defeitos apresentados; proceder à distribuição e ajuste de peças defeituosas, utilizando
ferramentas, instrumentos de medição e de controle e outros equipamentos, de conformidade
com técnicas recomendadas; fazer a montagem do conjunto mecânico, substituindo peças ou
sanando defeitos, utilizando ferramentas, instrumentos e procedimentos técnicos apropriados;
colocar o veículo ou máquinas rodoviárias em funcionamento e dirigindo-o, se for o caso, para
comprovar o seu resultado; ter conhecimento do sistema hidráulico, conversor e torque; efetuar
ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos, máquinas e
equipamentos; ter conhecimento de sistema pneumático e hidráulico; ter conhecimento de
sistema com ignição e injeção eletrônica; zelar por materiais, ferramentas e equipamentos,
providenciando limpeza, conserto, manutenção, substituição e devolução; executar outras
atividades correlatas.
MÉDICO
Clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado
ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar, qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos
da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo,
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; realizar atividades de
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário; realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente
dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; evoluir os pacientes em seu plantão,
examinando-os, prescrevendo-os e ministrando tratamentos para as diversas patologias,
aplicando métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, seguindo o plano
terapêutico e protocolos definidos; registrar em prontuário do paciente, o diagnóstico,
tratamento e evolução da doença; acompanhar pacientes em seus exames interna e
externamente; buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes no seu plantão; passar
plantão mediante relatório escrito ou informatizado de seus pacientes; emitir atestados
diversos, laudos e pareceres, para atender a determinações legais; desenvolver ações de
saúde coletiva e participar de processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade
dos serviços médicos prestados; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.

MÉDICO
Clinicar e medicar pacientes; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que
indica ou do qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado
ou indicado, ainda que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu
representante legal; respeitar a ética médica; planejar e organizar, qualificação, capacitação e
treinamento dos técnicos e demais servidores lotados no órgão em que atua e demais campos
da administração municipal; guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo,
levando ao conhecimento do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do
serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço público;
apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; realizar atividades de
demanda espontânea e programada em clínica médica, pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias
ambulatoriais, pequenas urgências clínico-cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos;
indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização
pelo acompanhamento do usuário; realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde,
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos
indivíduos e famílias em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência,
idade adulta e terceira idade; contribuir e participar das atividades de Educação Permanente
dos ACS, Auxiliares de Enfermagem, ACD e THD; evoluir os pacientes em seu plantão,
examinando-os, prescrevendo-os e ministrando tratamentos para as diversas patologias,
aplicando métodos da medicina aceitos e reconhecidos cientificamente, seguindo o plano
terapêutico e protocolos definidos; registrar em prontuário do paciente, o diagnóstico,
tratamento e evolução da doença; acompanhar pacientes em seus exames interna e
externamente; buscar solucionar os problemas dos pacientes existentes no seu plantão; passar
plantão mediante relatório escrito ou informatizado de seus pacientes; emitir atestados
diversos, laudos e pareceres, para atender a determinações legais; desenvolver ações de
saúde coletiva e participar de processos de vigilância em saúde, visando garantir a qualidade
dos serviços médicos prestados; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo.
MÉDICO CARDIOLOGISTA
Diagnosticar e tratar afecções cardíacas congênitas ou adquiridas, empregando meios clínicos
ou cirúrgicos, para promover ou recuperar a saúde dos pacientes; Realizar as atribuições de
Médico e demais atividades inerentes ao cargo.
MÉDICO GINECOLOGISTA
Atender à mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica, para
preservar a vida e a saúde da mãe e do filho; Realizar procedimentos, tratar de afecções do
aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para
promover ou recuperar a saúde; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades
inerentes ao cargo.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Diagnosticar e tratar de afecções agudas, crônicas ou traumatológicas dos ossos e anexos,
valendo-se de meios clínicos ou cirúrgicos, para promover, recuperar ou reabilitar a saúde do
paciente; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo.
MOTORISTA “B”
Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral; Conduzir veículos
automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher veículo à garagem ou
local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura
existente; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de
emergências; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; Encarregar-se do
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não
haver excessos que prejudique o veículo; Promover o abastecimento de combustíveis, água e
óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de
densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; O Motorista de
Ônibus tem como atribuições: Conduzir os ônibus para o transporte de passageiros em geral, e

zelar pela boa conservação dos veículos; Manter conduta profissional compatível com os
princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o
sigilo das informações; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.
CATEGORIA "B"
Destinada a condutor de veículo motorizado cujo peso bruto total não ultrapasse a 3.500kg e
cuja locação não exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista, e que tenha a idade
mínima de 18 (dezoito) anos
MOTORISTA “D”
Conduzir e zelar pela conservação de veículos automotores em geral; Conduzir veículos
automotores destinados ao transporte de passageiros e cargas; Recolher veículo à garagem ou
local destinado quando concluída a jornada do dia, comunicando qualquer defeito porventura
existentes; Manter os veículos em perfeitas condições de funcionamento; Fazer reparos de
emergências; Zelar pela conservação do veículo que lhe for entregue; Encarregar-se do
transporte e entrega de correspondência ou de carga que lhe for confiada, zelando para não
haver excessos que prejudique o veículo; Promover o abastecimento de combustíveis, água e
óleo; Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, sinaleiras, buzinas e
indicadores de direção; Providenciar a lubrificação quando indicada; Verificar o grau de
densidade e nível da água da bateria, bem como a calibração dos pneus; O Motorista de
Ônibus tem como atribuições: Conduzir os ônibus para o transporte de passageiros em geral, e
zelar pela boa conservação dos veículos. Manter conduta profissional compatível com os
princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o
sigilo das informações; Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.
CATEGORIA "D"
Destinada a condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja
lotação exceda a 08 (oito) lugares, excluído o do motorista, e que tenha a idade mínima 21
(vinte e um) anos, e ainda, esteja habilitado no mínimo a dois anos na categoria b, ou no
mínimo há um ano na categoria c e não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima,
ou ser reincidente em infrações médias, durante os últimos 12 (doze) meses; poderá dirigir
inflamáveis e cargas perigosas desde que tenha o curso MOPP (Curso de Movimentação de
Produtos Perigosos).
NUTRICIONISTA
Planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação,
nutrição e estudos dietéticos; Assistência e educação nutricional, voltada à coletividade ou
individualmente; Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial, prescrevendo, planejando,
analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos; Elabora mapa dietético,
conforme prontuário dos doentes, estabelecendo dieta, distribuindo horário da alimentação;
Prescrição de suplementos nutricionais, necessários à complementação da dieta;
Gerenciamento de projetos para desenvolvimento de produtos alimentícios, visando o melhor
aproveitamento dos alimentos usados na alimentação infantil nas escolas; Atua em programas
de saúde, estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição; Orientação de
trabalhos dos auxiliares, supervisionando o preparo e distribuição de alimentação; Assistência
e treinamento especializado em alimentação e nutrição; Controle de qualidade de gêneros e
produtos alimentícios; Participação em inspeções sanitárias relativas a alimentos; Análises
relativas ao processamento de produtos alimentícios industrializados; Participação em projetos
de equipamentos e utensílios na área de alimentação e nutrição; Manter conduta profissional
compatível com os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e
da eficiência, preservando o sigilo das informações; Realiza outras atividades inerentes à sua
formação universitária.
OFICIAL DE OBRAS
Auxiliar na construção de palanques e andaimes e outras obra; Transportar materiais de
construção, móveis, equipamentos e ferramentas, de acordo com instruções recebidas;
Carregar e descarregar veículos; Empilhando os materiais nos locais indicados; Limpar,

lubrificar e guardar ferramentas, equipamentos e materiais de trabalho que não exijam
conhecimentos especiais; Observar as medidas de segurança na execução das tarefas usando
equipamentos de proteção e tomando precauções para não causar danos a terceiros; Executar
tarefas afins e de interesse da municipalidade.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Conferir e completar níveis de óleos, combustíveis e de água da máquina; Verificar as
condições do material rodante; Drenar água dos reservatórios (ar e combustível); Verificar o
funcionamento do sistema hidráulico; Verificar o funcionamento elétrico; Verificar a condição
dos acessórios; Limpar máquina; Relatar problemas detectados; Substituir acessórios;
Identificar pontos de lubrificação; Completar o volume de graxa nas articulações; Analisar
serviço; Estabelecer seqüência de atividades; Definir etapas de serviço; Estimar tempo de
duração do serviço; Selecionar máquinas; Definir acessórios; Selecionar ferramentas manuais;
Selecionar instrumentos de medição; Selecionar equipamentos de proteção individual;
Selecionar sinalização de segurança; Acionar máquina; Interpretar informações do painel da
máquina; Controlar a aceleração da máquina (rpm); Estacionar máquina em local plano; Apoiar
equipamentos hidráulicos e mecânicos no solo; Resfriar máquina; Desligar máquina; Anotar
informações sobre a utilização da máquina (horímetro e odômetro); Relatar ocorrências de
serviço; Verificar marcação da topografia; Analisar inclinação do terreno; Verificar tipo de solo;
Carregar caminhão caçamba; Abrir valas para drenagem; Identificar necessidade de
escoramento de paredes e valas; Instalar manilhas e canaletas para drenagem; Abrir valas
para montagem de colchão drenante; Abrir bueiros para passagem de água; Selecionar
material para o aterro; Transportar material (solo) para o aterro; Remover material em aterro;
Demonstrar senso de organização; Trabalhar em equipe; Demonstrar responsabilidade; Zelar
pelos equipamentos e máquinas; Demonstrar iniciativa; Trabalhar sobre pressão; Tratar
situações de emergência e acidentes; Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de
complexidade associadas ao seu cargo; Executar outras tarefas correlatas que lhe forem
atribuídas pelos superiores hierárquicos.
PEDAGOGO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
Elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais; estabelecer normas e diretrizes
gerais e específicas; promover debates sócio-educativos com os grupos de famílias; contribuir
técnica e pedagogicamente nas reuniões sócio-educativas; incentivar a criatividade, o espírito
de autocrítica e de equipe das famílias e profissionais envolvidos nas reuniões sócioeducativas; avaliar os processos pedagógicos das reuniões sócio-educativas; elaborar e
participar de oficina de conhecimento junto com o assistente social, psicólogo e estagiário;
preparar passeios e atividades festivas para os usuários atendidos pela Assistência Social;
participar da elaboração de projetos; participar dos estudos de casos; participar das reuniões
multidisciplinares; Construção de Plano de Ação para os CREAS, CRAS e Projeto Político
Pedagógico da CASA LAR; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de
complexidade, associadas ao seu cargo.
PEDREIRO
Executar serviços de construção ou reparos de obras e edificações públicas; levantar muros,
paredes, pilares, vigas, degraus, etc; assentar ladrilhos, manilhas, cerâmicos, pastilhas,
azulejos, etc; determinar a mistura de cimento, areia, água, ferro, etc, em quantidades
adequadas, assegurando as condições de segurança necessárias; utilizar ferramentas e
instrumentos próprios da função; requisitar materiais ao almoxarifado; executar tarefas afins
relacionadas a todas as áreas da construção civil e executar outras tarefas compatíveis com a
natureza do cargo.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
fundamentar e esclarecer a concepção da infância, o papel da Educação Física no espaço
escolar, especialmente, nesta etapa de ensino, conhecer e dirigir situações de aprendizagem
da disciplina e seus conteúdos; administrar e propor atividades esportivas e fornecer apoio aos
alunos com dificuldades; envolver os alunos em sua aprendizagem e trabalho, suscitar o desejo
de aprender e desenvolver a capacidade de auto-avaliação; desenvolver projetos que envolva
os alunos; trabalhar em equipe na elaboração de projetos favorecendo situações para p

estabelecimento das relações úteis pessoais mais estreitas; elaborar a participar de eventos
promocionais pela administração; informar e envolver os pais na construção do saber, dirigir
reuniões de informações e debates, fazer entrevistas; utilizar recursos tecnológicos, editores de
textos e multimídia; enfrentar dilemas éticos, prevenir a violência dentro e fora dos projetos,
combater o preconceito e discriminação sexual, gênero, etnias e sociais; administrar sua
própria formação contínua, saber explicitar as próprias praticas projeto de formação comum
com os colegas; Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade,
associadas ao seu cargo.
PROFESSOR DE MÚSICA
Formar e reger coral infantil e adulto; acompanhar o grupo em apresentações internas e
externas; ministrar aulas de violão, flauta doce e ou outros instrumentos musicais; ministrar
aulas de música e evolução de fanfarra; ministrar aulas práticas e teóricas de música; preparar
material de apoio à instrução musical; zelar pela conservação, manutenção e guarda dos
respectivos materiais de trabalho; promover e participar da organização de atividades
relacionadas com o ensino musical; Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
PROFESSOR
Planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar
integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento
profissional; Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar; Informar aos
pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução
de sua proposta pedagógica; Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participar do planejamento geral
da escola; Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; Participar da escolha do
livro didático; Participar de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos,
capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos; Acompanhar e
orientar estagiários; Zelar pela integridade física e moral do aluno; Participar da elaboração e
avaliação de propostas curriculares; Elaborar projetos pedagógicos; Participar de reuniões
interdisciplinares; Confeccionar material didático; Realizar atividades extra-classe em
bibliotecas, museus, laboratórios e outros; Avaliar e participar do encaminhamento dos alunos
portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Selecionar,
apresenta e revisa conteúdos; Participar do processo de inclusão do aluno portador de
necessidades especiais no ensino regular; Propiciar aos educandos, portadores de
necessidades especiais, a sua preparação profissional, orientação e encaminhamento para o
mercado de trabalho; Incentivar os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura,
grêmios estudantis e similares; Realizar atividades de articulação da escola com a família do
aluno e a comunidade; Orientar e incentiva o aluno para a pesquisa; Participar do conselho de
classe; Preparar o aluno para o exercício da cidadania; Incentivar o gosto pela leitura;
Desenvolver a auto-estima do aluno; Participar da elaboração e aplicação do regimento da
escola; Participar da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribuir para a
aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propor
a aquisição de equipamentos que venham favorecer às atividades de ensino-aprendizagem;
Planejar e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisar
dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participar de
estudos e pesquisas em sua área de atuação; Manter atualizados os registros de aula,
freqüência e de aproveitamento escolar do aluno; Zelar pelo cumprimento da legislação escolar
e educacional; Zelar pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresentar
propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino; Participar da gestão democrática da
unidade escolar; Executar outras atividades correlatas.
PSICOLÓGO
Utiliza métodos e técnicas psicológicas, visando o diagnóstico, observando reações e
comportamentos individuais; Participa de seleção de equipes, recrutamento, treinamento,
acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal; Planeja, coordena, executa
atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio;
Pesquisa, implanta novas metodologias de trabalho; Orienta quanto às formas mais adequadas

de atendimento e disciplina, objetivando o ajustamento e a interação do indivíduo; Atua na
orientação psicopedagógica, prestando auxílio a outros profissionais da área educacional;
Presta colaboração em assuntos psicológicos ligados a outras ciências; Analisa influências que
fatores externos atuam sobre o indivíduo, através de técnicas inerentes ao exercício
profissional, objetivando o tratamento; Atua preventivamente na correção de distúrbios
psíquicos; Auxilia a equipe médica, fornecendo dados psicopatológicos para diagnosticar o
tratamento de enfermidades; Manter conduta profissional compatível com os princípios
reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o
sigilo das informações; Realiza outras atividades inerentes à sua formação universitária.
SOLDADOR
Unir e soldar peças de ligas metálicas usando processos de soldagem e corte; preparar
equipamentos, acessórios, consumíveis de soldagem e corte e peças a serem soldadas; aplicar
as normas de segurança, Obedecer as instruções, zelar pela limpeza no local de trabalho e
meio ambiente. Realizar demais atividades inerentes ao cargo.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Participa do planejamento, programação de assistência, orientação e supervisão das atividades
de enfermagem; Presta cuidados de enfermagem, atuando na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral e programas de vigilância epidemológica; Executa ações
assistenciais de enfermagem, exceto as privativas de Enfermeiro; Prepara, controla, distribue e
ministra medicamentos via oral, e parenteral aos pacientes, conforme prescrição médica,
registrando no prontuário e comunicado a equipe de saúde sinais e sintomas apresentados;
Executa atividades de lavagem, desinfecção e esterilização de materiais, instrumentos e
equipamentos de acordo com o método adequado pra cada tipo de esterilização; Auxilia na
organização de arquivos, envio e recebimento de documentos, pertinente à área de atuação;
Colabora com os profissionais da saúde, em especial enfermeiros, na elaboração de relatórios
de seus setores de atuação; Zela pela guarda, conservação, manutenção e limpeza dos
equipamentos, materiais e instrumentos utilizados, bem como do local de trabalho; Desenvolve
suas atividades, aplicando normas e procedimentos de biossegurança; Integra a equipe de
saúde, participando das atividades de assistência integral a saúde do indivíduo, da família e da
comunidade; Utiliza equipamentos de proteção apropriados, quando da execução das
atividades; Manter conduta profissional compatível com os princípios reguladores da
Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das
informações; Executa outras atividades correlatas.
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Descrição sintética
Executar tarefas auxiliares no tratamento odontológico sob a supervisão do odontólogo.
Descrição detalhada
Receber o paciente, preencher a ficha e acomodá-lo na cadeira; efetuar exame de placa,
sangramento gengival e registro; efetuar revelação de placa e higiene bucal supervisionada;
efetuar a remoção de depósitos coronários e polimento coronário; efetuar a aplicação de
selantes, aplicação de tópica de fluoretos, aplicação de cariostático e remineralização de
manchas brancas, mediante orientação do odontólogo; confeccionar material educativo;
colaborar nos programas educativos de saúde bucal; colaborar nos levantamento e estudos
epidemiológicos como coordenador, monitor e anotador; educar e orientar os pacientes ou
grupos de pacientes sobre prevenção e tratamentos das doenças bucais; participar do
treinamento de atendentes de consultórios dentários; supervisionar, sob delegação, o trabalho
dos atendentes de consultórios dentários; responder pelas atividades administrativas da clínica;
efetuar a esterilização, desinfecção e limpeza de todos os instrumentais e equipamentos
odontológicos; fazer a demonstração de técnicas de escovação; proceder a limpeza e a
assepsia do campo operatório, antes e após os atos cirúrgicos; realizar a remoção de indutos,
placas e cálculos supra-gengivais; executar a aplicação de substâncias para a prevenção de
cárie dental; condensar, inserir, e polir material restaurador em cavidades previamente
preparadas pelo odontólogo; polir restaurações; fazer a tomada e revelação de radiografias

intra-orais; realizar teste de vitalidade pulpar; instrumentar o odontólogo; manipular substâncias
restauradoras e outras substâncias químicas; remover suturas; confeccionar modelos; preparar
moldeiras; efetuar pedidos de materiais e instrumentais; efetuar o controle de estoque
(quantidade e validade); efetuar a manutenção e conservação de equipamentos, materiais e
instrumentos existentes na clínica; executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL
Mantêm o consultório dentário limpo, asseado e esterilizado; Esteriliza todos os instrumentos a
serem utilizados pelo cirurgião dentista; Instrumentaliza o cirurgião dentista em todos os seus
procedimentos com os pacientes; Auxilia o cirurgião dentista nas suas atividades com o
paciente; Recebe e orienta os pacientes, explicando-lhes os procedimentos que serão
adotados; Anota e acompanha a ficha de procedimentos de cada paciente; Orienta os
professores para a educação da higiene dentária dos alunos da rede municipal de ensino;
Coordena os trabalhos de aplicação de flúor nos alunos da rede municipal de ensino; Manter
conduta profissional compatível com os princípios reguladores da Administração Pública,
especialmente os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade,
da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das informações; Executa outras tarefas
correlatas
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA
desenvolver atividades de gestão administrativa em órgãos públicos; planejar implementar e
avaliar políticas, programas e projetos públicos; planejar e executar projetos de gestão
ambiental e social no setor público; Orientar a administração nas diversas áreas como:
Recursos Humanos, Patrimônio. Materiais, Informações, Financeiro, Tecnologia, entre outras;
Orientar na elaboração de planejamento organizacional e controlar o desempenho das diversas
secretarias; executar demais atividades inerentes ao cargo.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Executar métodos e técnicas terapêuticas e recreacional objetivando restaurar, desenvolver e
conservar a capacidade mental do paciente; Realizar diagnósticos, intervenções e tratamentos
de pacientes utilizando os devidos procedimentos de terapia ocupacional; Orientar pacientes,
familiares, cuidadores e responsáveis; Desenvolver e organizar programas de prevenção,
promoção de saúde e qualidade de vida; Dedicar-se ao tratamento, desenvolvimento e
reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e/ou psíquicas, promovendo
atividades com fins específicos, para ajudá-los na sua recuperação e integração social e
participar de programas de saúde em equipes multidisciplinares; Realizar demais atividades
inerentes ao cargo.
TOPÓGRAFO
Realizar levantamentos topográficos georreferenciados de obras diversas, determinando as
localizações dos elementos visando marcar as referências de níveis; atuar com serviços de
medição, elaboração e atualização periódica de mapas, plantas e desenhos;fazer a elaboração
das plantas com lista de pontos contendo cotas e coordenadas, gerenciar e coordenar os
projetos, manipular os equipamentos topográficos e geodésios, realizar o levantamento
cadastral e o nivelamento geométrico, fazer avaliações topográficas da área ou terreno, efetuar
o levantamento planialtimétrico cadastral em obras de urbanização, terraplanagem, drenagem,
água, esgoto, pavimentação, demarcação de lotes e glebas, realizando a implantação de
poligonais (abertas e fechadas), auxiliar a equipe de técnica e administrativa na elaboração dos
relatórios, coletar, processar e analisar dados de campo por meio de tecnologias espaciais e
geoprocessamento, executar demais atividades inerentes ao cargo.
TRATORISTA
operar máquinas agrícolas, tratores e equipamentos móveis; operar guinchos, guindastes,
máquinas de limpeza de esgoto, máquinas agrícolas, tratores e outros para serviços de
carregamento e descarregamento de material, roçadas de terrenos e limpeza de vias, praças e
jardins; regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão para a
acoplagem dos implementos; engatar as peças ao sistema mecanizado, acionando os
dispositivos do veículo para a execução dos serviços a que se destina; fazer a manutenção dos

equipamentos e implementos utilizados, abastecendo o veículo, limpando e lubrificando seus
componentes, para conservá-los em condições de uso; verificar periodicamente, nível de óleo,
água de bateria, água do radiador, calibragem de pneus, sistemas elétrico e de freio,
comunicando ao departamento competente as irregularidades verificadas; conduzir o
equipamento em velocidade compatível com o local e em obediência às normas de trânsito
vigentes; efetuar pequenos reparos, utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o
bom funcionamento do equipamento; executar outras tarefas correlatas.
VETERINÁRIO
Planejamento e execução da defesa sanitária animal; Assistência técnica e sanitária aos
animais; Defesa da fauna, especialmente o controle da exploração das espécies animais
silvestres, bem como dos seus produtos; Elaboração de programas para treinamento de
pessoal que atua na área de fiscalização de animais e produtos veterinários de origem animal;
Elabora, supervisiona e executa programas de fiscalização, envolvendo trânsito de animais e
produtos veterinários e de origem animal; Elabora o estudo e a aplicação de medidas de saúde
Realiza a organização, quando existente, da educação rural relativa à pecuária. Inspeção e a
fiscalização sob o ponto-de-vista sanitário, higiênico e tecnológico dos matadouros, frigoríficos,
fábricas de conservas de carne e de pescado, fábricas de banha e gorduras em que se
empregam produtos de origem animal, usinas e fábricas de lacticínios, entrepostos de carne,
leite peixe, ovos, mel, cera e demais derivados da indústria pecuária e, de um modo geral,
quando possível, de todos os produtos de origem animal nos locais de produção, manipulação,
armazenagem e comercialização; Averigua a existência de focos de doenças, visitando
propriedades, examinando os animais, coletando amostras para, se necessário, acionar
dispositivos legais de defesa animal, interdição de propriedades, termos de custódia, multas e
outros; Emite parecer para credenciamento de casas veterinárias e registro de marcas de
produtos, analisando aspectos técnicos e legais; Manter conduta profissional compatível com
os princípios reguladores da Administração Pública, especialmente os princípios da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da razoabilidade e da eficiência,
preservando o sigilo das informações; Realiza outras atividades inerentes à sua formação
universitária.
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 nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de
direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do Decreto
nº 70.436/72;
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da admissão;
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo
masculino);
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames
médicos admissionais definidos pela Prefeitura Municipal;
f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto no item 1.1.3 deste
edital, na data da posse, quando solicitado;
g) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme
disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas;
h) Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Prefeitura;
i) 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;
j) Cumprir as determinações deste edital;
l) Candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste 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.
2.2.3 As inscrições serão realizadas das 10hs do dia 05 de fevereiro de 2019 às 23hs59min
do dia 06 de março de 2019, através do site http://www.exatuspr.com.br, sendo que no dia 06
de março de 2019, 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 07 de março de 2019.
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 07 de março de 2019, 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.
2.9 A Exatus Consultoria e a Prefeitura Municipal de Ortigueira 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:
2.10.1 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008,
Decreto nº 13.655, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, através

do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada nos sites
http://www.exatuspr.com.br e http://www.ortigueira.pr.gov.br.
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 for membro de família de baixa
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007;
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; declaração de
que atende à condição estabelecida no subitem I do item 2.10.2; ou
2.10.4 A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada nos sites
http://www.exatuspr.com.br e http://www.ortigueira.pr.gov.br, que deverá ser preenchida em
duas vias. O candidato deverá reter uma para si e entregar a outra com os devidos
comprovantes, na Prefeitura Municipal de Ortigueira ou enviar pelo correio, via sedex com AR –
Aviso de Recebimento, até o dia 08 de fevereiro de 2019 em envelope fechado, endereçado :
“Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso
Público Prefeitura Municipal de Ortigueira”
2.10.5. Para solicitar a isenção, os candidatos deverão entregar o formulário disponível no site,
devidamente preenchido, aos cuidados da Comissão Especial de Concurso Público, na
Prefeitura Municipal de Ortigueira, no prazo de 05 de fevereiro de 2019 à 08 de fevereiro de
2019.
2.10.6. A Comissão Especial de Concurso Público deliberará sobre o pedido de isenção com
suporte na documentação apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico da
Exatus http://www.exatuspr.com.br a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 15
de fevereiro de 2019.
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 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 http://www.exatuspr.com.br e no link
no site http://www.ortigueira.pr.gov.br, cabendo à Exatus Consultoria processar a compensação
dos boletos e a Comissão do Concurso Público decidir sobre o seu deferimento ou não.
2.15 Em 13 de março de 2019 será divulgado edital de homologação das inscrições, quando o
candidato poderá acompanhar a situação de sua inscrição no endereço eletrônico
http://www.exatuspr.com.br, no site http://www.ortigueira.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 http://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 março de 2019 será divulgado edital de ensalamento e disponibilizado o cartão
de inscrição, através do endereço eletrônico http://www.exatuspr.com.br e link no site
http://www.ortigueira.pr.gov.br.

2.19 O candidato deve acessar o site http://www.exatuspr.com.br e link no site
http://www.ortigueira.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 Ortigueira 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 Ortigueira” 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 préadmissionais, 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 Ortigueira”.
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 O concurso público será composto por:
4.1.1. Para todos os cargos de Nível Superior, com exceção do cargo de Advogado, 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 cargos de Borracheiro, Cuidador Social, Latoeiro, Lavador/Lubrificador,
Mecânico, Motorista CNH “B”, Motorista CNH “D”, Oficial de Obras, Operador de
Máquinas, Pedreiro, Soldador e Tratorista será realizado em duas etapas, sendo uma prova
objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e uma prova prática, de caráter eliminatório e
classificatório.
4.1.3 Para o cargo de Advogado, será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva e
discursiva, de caráter eliminatório e classificatório e uma prova de títulos, de caráter
classificatório.
4.1.4 Para o cargo de Gari será realizado em três etapas, sendo uma prova objetiva, de caráter
eliminatório e classificatório, uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório e teste
de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório.
4.1.5 Para o cargo de Professor de Música, será realizado em três etapas, sendo uma prova
objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, uma prova prática, de caráter eliminatório e
classificatório e prova de títulos de caráter classificatório.
4.1.6 Para os demais cargos elencados nesse edital, será realizado em uma única etapa,
sendo uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.
4.2 A prova objetiva consistirá de 50 (cinquenta) 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 quatro 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,
informática e conhecimentos específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo cinquenta
questões no total, distribuídas da seguinte forma:

DISCIPLINA

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO

PESO
TOTAL

Português
Matemática
Conhecimentos Gerais
Informática
Conhecimento Específico

10
10
5
5
20

1,5
1,5
1,0
1,0
3,0

15,00
15,00
5,00
5,00
60,00

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.
DA PROVA DISCURSIVA
4.2.5 Para o cargo de Advogado haverá a prova discursiva, a qual ocorrerá no mesmo dia da
prova objetiva.
4.2.5.1 A prova discursiva terá 03 (três) questões, cujas respostas deverão conter no mínimo
15 linhas e, no máximo, 30 linhas cada, e versará sobre o conteúdo específico do cargo de
Advogado, sendo avaliada cada questão de 0,00 a 10,00.
4.2.5.2 Todos os candidatos aprovados na prova objetiva terão a sua prova discursiva
corrigida.

4.2.5.3 Na correção das respostas discursivas serão considerados os critérios detalhados a
seguir:
Recursos de
Linguagem
10%

Aspectos
Argumentativos
10%

Aprofundamento e
Clareza;
domínio do tema;
Adequação e
Argumentação e
riqueza do
criticidade;
vocabulário/
Uso de exemplos,
linguagem.
dados, citações;
Construção dos
Riqueza e
períodos.
consistência das ideias.

Estrutura do
Texto
10%

Aspectos
Gramaticais
10%

Conhecimento
Técnico do Tema
60%

Estruturação:
introdução,
Ortografia;
desenvolvimento e
Pontuação;
conclusão;
Acentuação;
Adequação à
Concordância
proposta;
nominal e verbal.
Sequência de
ideias.

Domínio do tema.

4.2.5.4 Não serão fornecidos materiais para consulta e não será permitido o uso de materiais
de consulta.
4.2.5.5 Será eliminado do Concurso Público o candidato que na prova discursiva:
i. Obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor máximo permitido na soma das
questões, independente da nota obtida na prova objetiva;
ii. Não produzir o texto de forma dissertativa-argumentativa;
iii. Cujo texto não possuir entre 15 e 30 linhas;
iv. Não estiver fundamentado em argumentos e dados;
v. Cujo texto não estiver redigido na modalidade escrita padrão da língua portuguesa;
vi. Cujo texto for produzido em letra ilegível.
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 http://www.exatuspr.com.br e no link
no site http://www.ortigueira.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 31 de março de 2019, em local e
horário a serem divulgados junto com o edital de Ensalamento a ser publicado em edital
através do site http://www.exatuspr.com.br e link no site http://www.ortigueira.pr.gov.br na data
de 27 de março de 2019.
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 Ortigueira, 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 4 horas, incluindo o tempo para o
preenchimento do cartão de respostas.
4.4.4 A Prefeitura Municipal de Ortigueira, reserva-se o direito de indicar nova data para a
realização da prova, em caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante
publicação nos sites http://www.exatuspr.com.br e http://www.ortigueira.pr.gov.br e Diário
Oficial do Município.
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
http://www.exatuspr.com.br e link no site http://www.ortigueira.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 http://www.exatuspr.com.br e link no site http://www.ortigueira.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 de Música e todos os cargos de Nível Superior 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
Curso de Graduação (desde que não seja pré-requisito ao
cargo)
Curso de Pós Graduação – Especialização
Curso de Pós Graduação – Mestrado
Curso de Pós Graduação – Doutorado

PONTOS
0,70 cada
1,00 cada
2,00 cada
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 Para os cargos de Borracheiro, Cuidador Social, Gari, Latoeiro, Lavador/Lubrificador,
Mecânico, Motorista CNH “B”, Motorista CNH “D”, Oficial de Obras, Operador de
Máquinas, Pedreiro, Professor de Música, Soldador e Tratorista, haverá prova prática para
os candidatos aprovados na prova objetiva e que esteja classificados até 10 vezes o número
de vagas constantes no Quadro dos Cargos. Para a prova prática será cobrado o
desenvolvimento de atividade de acordo com a atribuição do cargo.
4.25.1 Para os cargos de Motorista “B” e Motorista “D” a prova prática consistirá em um
exame de DIREÇÃO VEICULAR que será realizado em percurso pré-determinado, na
presença de examinadores, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação
às regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como:
a) rotação do motor;
b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;
c) localização do veículo na pista;
d) velocidade desenvolvida;
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;
f) obediência às situações de trajeto;
g) outras situações verificadas durante a realização do exame.
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as faltas
eliminatórias do Inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja:
a) transitar na contramão da direção;
b) avançar o sinal vermelho do semáforo;
c) provocar acidente durante a realização do exame;
d) não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do
CONTRAN serão consideradas faltas do Grupo III (falta grave), conforme quadro abaixo:
Grupos Falta
I
Leve
II
Média
III
Grave

Pontuação
5,00
10,00
20,00

No decorrer do exame de direção veicular serão apontadas as faltas cometidas pelo candidato
sendo que, do total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos
relativos às faltas cometidas.
4.25.2 Para os cargos de Operador de Máquinas e Tratorista, serão avaliados os seguintes
pontos:
i) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na
realização das etapas das tarefas propostas;
ii) Manutenção (verificação das condições da máquina/equipamento);
iii) Verificação dos acessórios da máquina/equipamento;
iv) Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a
agilidade, habilidade e a qualidade apresentada.
PONTUAÇÃO
Item Avaliado

I
Ii
Iii
Iv
Pontuação
Máxima

Atingiu
Plenamente
100%
20,00
20,00
20,00
40,00
100,00

Avaliação/Pontuação
Atingiu
Atingiu
Atingiu
Parcialmente Parcialmente Parcialmente
75%
50%
25%
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
30,00
20,00
10,00
75,00
50,00
25,00

Não
atingiu
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.25.3 Para os cargos de Borracheiro, Gari, Latoeiro, Lavador/Lubrificador, Mecânico,
Oficial de Obras, Pedreiro e Soldador, serão avaliados os seguintes pontos:
i) Mediante uma lista de materiais, selecionar os que serão utilizados para o desempenho das
tarefas propostas;
ii) Utilizar adequadamente os materiais para a execução das tarefas propostas;
iii) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na
realização das etapas das tarefas propostas;
iv) Execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a
qualidade apresentada;
v) Manter a postura exigida pela profissão, zelando pela sua segurança e do avaliador;
vi) Ao concluir a tarefa, higienizar adequadamente e organizar em local determinado os
materiais que foram utilizados.
PONTUAÇÃO
Item Avaliado

I
Ii
Iii
Iv
V
Vi
Pontuação
Máxima

Atingiu
Plenamente
100%
15,00
15,00
15,00
20,00
20,00
15,00
100,00

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

Não
atingiu
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.25.4 Para os cargos de Cuidador Social e Professor de Música, serão avaliados os
seguintes pontos:
i) Organização (nesse item será avaliado se o candidato possui organização na execução da(s)
atividade(s) proposta, ou seja, se realiza na ordem/estrutura correta ou a atividade que lhe foi
solicitada apresenta a estrutura correta);
ii) Produtividade (nesse item será avaliado se o candidato possui rendimento de execução da
atividade que lhe foi proposta);
iii) Técnica/aptidão/eficiência (nesse item será avaliado se o candidato possui
habilidade/técnica/conhecimento para execução da(s) atividade(s) proposta);
iv) Produto Final Correto (neste item será avaliado se o candidato entrega o produto final com
qualidade, ou seja, se a atividade que foi solicitada ao mesmo atingiu o objetivo proposto).
PONTUAÇÃO
Item Avaliado

I
Ii
Iii
Iv
Pontuação
Máxima

Atingiu
Plenamente
100%
20,00
20,00
20,00
40,00
100,00

Avaliação/Pontuação
Atingiu
Atingiu
Atingiu
Parcialmente Parcialmente Parcialmente
75%
50%
25%
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
15,00
10,00
5,00
30,00
20,00
10,00
75,00
50,00
25,00

Não
atingiu
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.26 Os candidatos que não atingirem nota igual ou superior a 50,00 na prova prática, estarão
eliminados do concurso público.

4.27 O Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório e classificatório, será realizado para o
cargo de Gari, para os candidatos aprovados na prova objetiva e na prova prática.
4.27.1 O Teste de Aptidão Física será realizado em data, local e horário estabelecido no Edital
de Convocação do Teste de Aptidão Física que será divulgado no site
http://www.exatuspr.com.br e publicado no Diário Oficial do Município. Não serão aceitos, em
hipótese alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos
pelo Edital de convocação para o Teste de Aptidão Física.
4.27.2 O Teste de Aptidão Física conceitua-se como o procedimento que recorre a métodos,
técnicas e instrumentos de avaliação, capazes de identificar aspectos ligados ao
condicionamento físico do candidato, objetivando assim estabelecer um prognóstico da
qualidade do desempenho das atividades relativas ao cargo.
4.27.3 O Teste de Aptidão Física constará dos seguintes testes:
1) CORRIDA 12 MINUTOS
Na realização do teste o candidato poderá, durante 12 minutos, deslocar-se em
qualquer ritmo, correndo ou caminhando, podendo, inclusive parar e depois prosseguir.
A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com a distância
percorrida, segundo a seguinte pontuação:
DISTÂNCIA
NOTA
De 0 a 1.500 metros
Eliminado
De 1501 a 1699 metros
10,00
De 1700 a 1899 metros
18,00
De 1900 a 2099 metros
25,00
Acima de 2100 metros
34,00
A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com a distância
percorrida, segundo a seguinte pontuação:
DISTÂNCIA
NOTA
De 0 a 1.000 metros
Eliminado
De 1001 a 1199 metros
10,00
De 1200 a 1399 metros
18,00
De 1400 a 1599 metros
25,00
Acima de 1600 metros
34,00
2) RESISTÊNCIA ABDOMINAL
Na realização do teste, o candidato deverá executar exercícios abdominais, conforme
abaixo:
Na posição inicial, o candidato deverá se colocar em decúbito dorsal sobre o colchão
para prática de ginástica com o quadril e joelhos flexionados e as plantas dos pés voltadas
para o solo. Os braços deverão estar cruzados sobre a face anterior do tórax, com a palma das
mãos voltadas para o mesmo na altura dos ombros opostos com o terceiro dedo em direção ao
acrômio. Os pés deverão ser seguros pelo avaliador procurando mantê-los em contato
permanente com o colchão de ginástica, sendo permitida uma distância tal entre os pés e que
os mesmos se alinhem entre a região glútea e os calcanhares, deverá ser tal que permita uma
posição de relativo conforto ao candidato numa amplitude de aproximadamente 30 e 45
centímetros. Para a realização dos movimentos de flexão dos músculos da região abdominal, o
candidato deverá elevar o tronco até o nível em que ocorra o contato da face anterior dos
antebraços com as coxas, mantendo o queixo encostado no peito, retornando logo em seguida
à posição inicial até encostar pelo menos a metade anterior das escápulas no solo.
A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o número
de repetições realizadas no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte
pontuação:

REPETIÇÕES
De 0 a 19
De 20 a 29
De 30 a 33
De 34 a 37
De 38 a 41
Acima de 42

NOTA
Eliminado
5,00
10,00
18,00
25,00
33,00

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número de
repetições realizadas no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação:
REPETIÇÕES
De 0 a 14
De 15 a 19
De 20 a 23
De 24 a 27
De 28 a 31
Acima de 32

NOTA
Eliminado
5,00
10,00
18,00
25,00
33,00

3) AGILIDADE
Na realização do teste, o candidato deverá demonstrar agilidade, com a aplicação da
prova prática “ ShutleRun”, conforme descrito abaixo:
MATERIAL UTILIZADO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE
Equipamento e material: fita adesiva, cronômetro e blocos de madeira medindo 5
centímetros por 5 centímetros por 10 centímetros.
DESCRIÇÃO DA REALIZAÇÃO DA PROVA DE AGILIDADE
A prova consistirá em duas linhas paralelamente traçadas no solo distantes 9,14
metros, medidos a partir de seus bordos externos. Dois blocos de madeira, com dimensões de
5 cm x 5cm x 10 cm serão colocados a 10 cm da linha externa e separados entre si por um
espaço de 30 cm. Estes devem ocupar uma posição simétrica em relação à margem externa.
O avaliado deverá colocar-se em afastamento Antero-posterior das pernas, com o pé
anterior o mais próximo possível da linha de saída. Com voz de comando do aplicador da
prova: “vai, corre em direção aos blocos, pega um bloco, retorna à linha de partida, colocando o
bloco atrás desta linha e repete esta movimentação com o outro bloco.” Serão dadas duas
tentativas com um intervalo de descanso entre elas.
DO RESULTADO DAS PROVAS
O resultado será o tempo de percurso na melhor das duas tentativas. Por exemplo:
se um candidato consegue na sua 1º tentativa 11,56 segundos e na 2º tentativa 10,68
segundos, será considerado para a avaliação o melhor resultado, ou seja, 10,68 segundos.
A nota para os candidatos do sexo masculino será atribuída de acordo com o menor
tempo que realizar a prova, segundo a seguinte pontuação:
TEMPO
13 segundos
12 segundos
11 segundos
10 segundos
9 segundos

NOTA
Eliminado
10,00
18,00
25,00
33,00

A nota para os candidatos do sexo feminino será atribuída de acordo com o número de
repetições realizadas no intervalo de tempo de 1 (um) minuto, segundo a seguinte pontuação:
TEMPO
NOTA
14 segundos
Eliminado
13 segundos
10,00
12 segundos
18,00
11 segundos
25,00
10 segundos
33,00
4.27.4 Serão classificados os candidatos que obtiverem na soma das atividades físicas
avaliadas nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta vírgula zero zero) pontos.
4.27.5 Para o Teste de Aptidão Física, o candidato deverá apresentar, antes da realização da
avaliação e no prazo a ser divulgado em edital específico, atestado médico datado de, no
máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da Avaliação, contendo o CRM do
médico responsável, atestando estar o candidato apto para o esforço físico decorrente de todos
os testes ao qual será submetido no decorrer da respectiva Avaliação, sem ressalva de testes,
conforme Anexo deste Edital. O candidato que não apresentar o atestado médico conforme
Anexo deste Edital não realizará o Teste de Aptidão Física, independentemente dos motivos
alegados.
4.27.6 Para o Teste de Aptidão Física, o candidato deverá:
a) apresentar documento de identidade original;
b) apresentar-se trajado adequadamente, com roupa própria e adequada à prática de
atividades físicas ou desportivas;
c) apresentar o atestado médico previsto no subitem 4.27.5 deste Edital, sob as penas
previstas em mesmo item editalício.
4.27.7 Não haverá repetição na execução de testes do Teste de Aptidão Física, exceto nas
hipóteses de fatores de ordem técnica, não provocados pelo candidato, a critério da
Coordenação do Concurso.
4.27.8 Os candidatos que não forem habilitados no Teste de Aptidão Física, serão eliminados
do Concurso Público.
4.28 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva ou prova prática ou
teste de aptidão física implicará, automaticamente, na sua exclusão do concurso.
4.29 As notas das provas, bem como a nota final, não sofrerão aproximações ou
arredondamentos, considerando-se as duas casas.
4.30 O resultado final das provas escritas, práticas, teste de aptidão física e títulos serão
divulgados em edital no mural de editais da Prefeitura Municipal e através do site
http://www.exatuspr.com.br e link no site http://www.ortigueira.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 Nível Superior com exceção de Advogado será:
NF= NO + NT
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
NT = Nota da prova de títulos

5.1.2 Para os cargos de Borracheiro, Cuidador Social, Latoeiro, Lavador/Lubrificador, Mecânico,
Motorista CNH “B”, Motorista CNH “D”, Oficial de Obras, Operador de Máquinas, Pedreiro,
Soldador e Tratorista será:
NF= (NO + NP)/2
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
NP = Nota da prova prática
5.1.3 Para o cargo de Advogado será:
NF= NOD + NT
Onde:
NF = Nota final
NOD = Nota da prova objetiva e discursiva
NT = Nota da prova de títulos
5.1.4 Para o cargo de Professor de Música será:
NF= (NO + NP)/2 + NT
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
NP = Nota da prova prática
NT = Nota da prova de títulos
5.1.5 Para o cargo de Gari, será:
NF= (NO + NP + NAF)/3
Onde:
NF = Nota final
NO = Nota da prova objetiva
NP = Nota da prova prática
NAF = Nota da prova de aptidão física
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 http://www.exatuspr.com.br e link no site http://www.ortigueira.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
http://www.exatuspr.com.br e link e no site http://www.ortigueira.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 http://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) Declaração de acumulação de cargo, emprego ou função pública quando for o caso, ou
negativa de acumulação, para fins do disposto no art. 37, incisos XVI e XVII, da
Constituição Federal.

b) Atestado médico comprovando aptidão física e mental, após exames médicos
admissionais definidos pela Prefeitura Municipal de Ortigueira.
c) Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Prefeitura.
d) 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.
e) Cumprir as determinações deste edital.
f) Apresentar original e entregar fotocópia da documentação a seguir:
- Cédula de Identidade (RG) (02 vias);
- Certidão de Nascimento ou Casamento do candidato;
- Certidão de Nascimento dos Filhos Menores;
- Caderneta de Vacinações dos filhos menores de 5 (cinco) anos;
- Cadastro de Pessoa Física – CPF (02 vias).
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, anulandose 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 Ortigueira, no endereço eletrônico http://www.exatuspr.com.br e site
http://www.ortigueira.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
Ortigueira 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 Ortigueira.
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 Ortigueira.
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 Ortigueira.

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 Ortigueira, 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 fazêlo 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
Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de Ortigueira.
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Concurso da Prefeitura Municipal de
Ortigueira e pela Exatus Consultoria conformidade com este edital e da legislação vigente.
8.10 Caberá ao Prefeito Municipal de Ortigueira 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.
Ortigueira-PR., 30 de janeiro de 2019.

.......................................
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR
1 – PORTUGUÊS
Interpretação de textos; Coesão e coerência textuais; Figuras de linguagem; Variação
linguística e níveis de linguagem; Semântica: significação das palavras, conotação e
denotação, ambiguidade; Pontuação; Sintaxe de concordância, de regência e de colocação;
Acentuação e crase; Paralelismo sintático e semântico; Reforma ortográfica; Comunicação
oficial: ofício, memorando, relatório e parecer.
2 – MATEMÁTICA
Números e grandezas proporcionais: razão e proporção, divisão proporcional, regra de três
simples e composta, porcentagem; Juros e descontos simples e compostos; Áreas das
principais figuras planas e volumes dos principais sólidos; Progressões aritméticas e
geométricas.

3 – INFORMÁTICA
Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software.
Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. Instalação,
configuração e utilização: Libre Office 5.3 (Writer, Calc e Impress). Noções de segurança para
Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 52,
Google Chrome 42 e versões posteriores desses softwares).
4 – CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ortigueira; História e
Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ortigueira.
5 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ADVOGADO
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. Da ordem social. Da Seguridade Social. Da
Previdência Social. Da Assistência Social. 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 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 ADMINISTRATIVO. Administração Pública. Atos
administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e administração
indireta/Entidades Para estaduais. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da
administração. Controle da administração pública. Improbidade administrativa. Processo
administrativo e sindicância. Tomada de contas especial. Lei 8.666/93 e alterações posteriores;
Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005. V LEGISLAÇÃO GERAL:
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.
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO
Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, obrigação
tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária, administração
tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; conhecimento e procedimentos de
lançamento e arrecadação de tributos mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação
aos contribuintes, realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário, fiscalização do
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações necessárias à
fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e procedimentos de auditoria.
Noções básicas de informática.
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.
AUDITOR FISCAL
Lei Orgânica do Município de Ortigueira. Constituição Federal – Art. 145 à 152 e 156, Código
Tributário Nacional – Lei Federal nº 5.172/66 – Art. 145 à 162, Código Tributário Municipal, Lei
“Institui o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e da outras Providências” – ITBI.
Conhecimento sobre Processo Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição,
etc); Conhecimento de espécies tributárias: imposto, taxa, contribuição de melhoria, obrigação
tributária: fato gerador, sujeito ativo e passivo, responsabilidade tributária, administração
tributária: fiscalização, dívida ativa, certidão negativa; conhecimento e procedimentos de
lançamento e arrecadação de tributos mobiliários e imobiliários; procedimentos de orientação
aos contribuintes, realização de sindicâncias, constituição de crédito tributário, fiscalização do
cumprimento da legislação tributária, coleta, manutenção das informações necessárias à
fiscalização de tributos e receitas municipais; conhecimento e procedimentos de auditoria.
Noções básicas de informática.

AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL
Processo Saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde:
conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos,
família e comunidade. Anatomia e fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde
da população e meios de intervenção. Método epidemiológico / indicadores de saúde. Doenças
transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em Odontologia.
Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e
Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de
equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de
instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura,
posição de trabalho. Higiene Bucal: técnicas de escovação supervisionada, cuidados com
aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. Preenchimento e
controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica
odontológica. Materiais odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento
e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. Placa bacteriana:
identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má
oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas
de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia odontológica:
cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia,
objetivos, métodos de trabalho.
CIRURGIÃO DENTISTA 20HS E 40HS
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.
COMUNICADOR SOCIAL EM JORNALISMO
Comunicação: conceitos, paradigmas e teorias. História da comunicação social. Comunicação
Pública. Comunicação governamental no Brasil. Contratação e supervisão de serviços de
comunicação contratados em órgãos públicos. Legislação sobre Comunicação Social no Brasil.
Teorias da opinião pública. Tipos e técnicas de pesquisas de opinião. Comunicação
Organizacional. Planejamento em Comunicação Institucional. Identidade e Imagem
Institucional. Legislação e ética em jornalismo: linguagem jornalística em rádio, tv, jornal,
revista e internet. Teorias e técnicas de jornalismo. Gêneros de redação jornalística. História da
imprensa brasileira. Conceitos de notícia e elementos do jornalismo. Assessoria de Imprensa:
história, teoria e técnica. Planejamento, Produção e edição de publicações. Historia e conceitos
em publicações institucionais. Planejamento de campanhas de divulgação institucional.
Planejamento e elaboração de media trainnings. Relacionamento com a imprensa. Técnicas
para contatar autoridades públicas em seus vários níveis, representantes de imprensa, órgãos
de impressa nacional e estrangeira, prestando e colhendo informações sobre assuntos
específicos do órgão.

CUIDADOR SOCIAL
Noções básicas de ética e cidadania. Cuidados básicos de enfermagem com a criança e o
adolescente. Aspectos psicológicos da criança e do adolescente. Noções básicas de nutrição.
A importância do movimento e do posicionamento adequados. Estimulação da criança e do
adolescente na sua rotina diária. Noções básicas de higiene pessoal. Desenvolvimento de
atividades de acordo com as atribuições do cargo.
ELETRICISTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. 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 eletricista de iluminação pública.

ELETRICISTA PREDIAL
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos
utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos
e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos elétricos.
Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas.
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de
segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA.
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo.

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.
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 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.
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 fisiológicaEOA, 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; - Disfagiaavaliação e tratamento.
MÉDICO 20HS E 40HS
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.
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 CARDIOLOGISTA
Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência cardíaca
congestiva: fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas; síncope; morte súbita:
fisiopatologia, diagnóstico, tratamento, marcapassos. Hipertensão pulmonar; tromboembolismo
pulmonar e cor pulmonale. Hipertensão arterial: fisiopatologia; diagnóstico; terapia.
Cardiopatias congênitas em adultos e crianças. Valvopatias. Endocardite bacteriana.
Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e instável, infarto agudo do
miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos; doenças do pericárdio; doenças da aorta.
Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas; hematológicas;
neurológicas. Gravidez e cardiopatia. 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 GINECOLOGISTA
Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. Planejamento
familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de barreira e natura; DIU;
anticoncepção na amamentação; anticoncepção na adolescência; anticoncepção de
emergência e cirúrgica. Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal;
osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus.
Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões benignas e
malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; dismenorreia; dor pélvica;
incontinência urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos; histerectomia e
tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto:
assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar;
amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos;
hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e
desenvolvimento; cardiotocografia; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade. Políticas

Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema
de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
MÉDICO ORTOPEDISTA
Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase
aguda e crônica. Tuberculose óteo-articular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica.
Pioartrite. Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome
do escaleno anterior e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa
da coluna lombo-sacra; hérnia de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos.
Fraturas e luxações da coluna cervical, dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do
acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e luxação do joelho. Lesões meniscais
e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura Transtrocanteriana. Fratura do colo do
fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do úmero: da extremidade distal
do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e luxação da Monteggia.
Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do carpo.
Fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana.
Ferimento da mão.
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, Prépreparo, 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.
PEDAGOGO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL
A organização do trabalho escolar: pressupostos teóricos-metodológicos. A orientação
educacional - uma perspectiva contextualizada. A atuação do orientador educacional:
aproveitamento escolar, integração do aluno, orientação vocacional. O planejamento escolar e
a elaboração do plano de orientação. O emprego de técnicas de medida de avaliação.
Propostas de intervenção do orientador educacional na construção do currículo. Níveis
psicognéticos da língua escrita. Alfabetização de crianças e fracasso escolar no contexto atual.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). O orientador educacional e a
avaliação educacional: aspectos técnicos e análise crítica. A prática dos orientadores na
abordagem construtivista. A auto estima no processo de construção do conhecimento.

Relações interpessoais. Princípios e fundamentos dos parâmetros curriculares nacionais:
(objetivos gerais do ensino fundamental, avaliação e orientações didáticas). Gestão
democrática da escola como fator de melhoria da qualidade de ensino. Projeto educativo.
Sistema Único da Assistência Social.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky. História da Educação. Filosofia e filosofia
da educação. Plano Nacional de Educação. Lei n° 12.796, de 04.04.2013 - Altera a Lei n°
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº 8069/90. Pensamento
Pedagógico Brasileiro. Projeto Político Pedagógico. Didática Geral e Prática de Ensino.
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 MÚSICA
Metodologias de musicalização: principais correntes do séc. XX e discussão atual; principais
correntes surgidas no Brasil; músicas folclóricas, étnicas e populares e sua utilização em sala
de aula; prática instrumental e canto coral na escola regular; noções básicas de técnica vocal
infantil e juvenil; novas tecnologias da informação e da comunicação e sua utilização na
educação musical. História da música: da Antiguidade Clássica ao séc. XXI; principais
movimentos da música popular nos séculos XX e XXI; história da música no Brasil, do
descobrimento aos dias atuais; história da música popular brasileira. Leitura e escrita da
música: a grafia musical tradicional e as propostas surgidas no século XX; notações rítmicas,
melódicas e harmônicas; claves, escalas, intervalos, acordes, encadeamentos harmônicos,
harmonia vocal e instrumental, polifonia, arranjo para conjuntos musicais escolares. Conjuntos
instrumentais e vocais: principais tipos de conjuntos e suas características; instrumentos da
orquestra e da música popular.
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.
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 EM ENFERMAGEM
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; 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 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 PréParto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e
Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de
Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração,
administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material
para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de
Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras;
Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância
Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência
Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios.
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da
cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático; Conhecimento da
fisiologia da mastigação e deglutição; Reconhecimento da dentição permanente e temporária
através da representação gráfica e numérica; Características gerais e idade de irrupção
dentária; Morfologia da dentição; Noções gerais de microbiologia; Meios de proteção de
infecção na prática odontológica; Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis
e herpes; Formação e colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância, definição e
técnicas; Doença periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia,
terapêutica básica e manutenção; Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas,
epidemiologia, terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de
grupos de risco; Uso de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia;
Técnicas radiográficas intrabucais clássicas e suas variações; Técnicas de afiação do
instrumental periodontal; Técnicas de isolamento do campo operatório; Técnicas para
esterilização de material; Proteção do complexo dentina-polpa; Técnicas de aplicação de
materiais restauradores; Técnicas de testes de vitalidade pulpar; Conceitos de promoção de
saúde; Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal; Conhecimento do
funcionamento e manutenção do equipamento odontológico; Reconhecimento e aplicação dos
instrumentos odontológicos; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de

Infecção Hospitalar, Programa Brasil Sorridente, Portaria GM/MS nº 599 e GM/MS nº600, de
23/03/2006; Portaria GM/MS nº 1572, de 29/07/2004; Portaria SAS/MS nº 562 de 30/09/2004;
Portaria SAS/MS nº 566 de 06/10/2004; Portaria GM/MS nº 283 de 22/02/2005. Educação em
Saúde.
TÉCNICO EM 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.
TECNÓLOGO EM GESTÃO PÚBLICA
A estrutura organizacional do Estado; Princípios gerais das organizações públicas; A lei de
responsabilidade fiscal; Licitação no contexto da administração pública. Planejamento
Governamental, Instrumentos de Planejamento Governamental, Diretrizes, programas e ações
governamentais; Plano diretor; Projetos, eficácia, limitações nas organizações públicas,
Gerenciamento de projetos no setor público. As áreas de conhecimento em gerenciamento de
projetos. Processos de gerenciamento de projetos; Conceitos centrais de marketing; Marketing
em organizações públicas; Marketing institucional e social; Marketing de serviços e de
relacionamento em organizações públicas; Estratégias de e-marketing. Princípios e evolução
do orçamento público; Orçamento público na Constituição Federal e Lei de Responsabilidade
Fiscal; Lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e lei orçamentária anual. Planejamento
do orçamento público; Receitas públicas, execução e controle das despesas. Controladoria e
sistemas de informação. Estratégia nas organizações; Planejamento e estratégia em
organizações públicas; Análises externas e internas às organizações públicas; Cenários
estratégicos. Sistemas de informações e principais indicadores sociais e
econômicos brasileiros; Decisões estratégicas e níveis estratégicos; Desenvolvimento de
estratégias nas organizações; Alianças estratégicas no setor público; Produção, operações e
serviços na administração pública; Gestão de operações de serviços; Gestão de demanda e
capacidade instalada na prestação de serviços públicos; Qualidade na prestação de serviços;
Benchmarking; Reengenhara; Compras na administração pública; Gestão de estoques e
patrimônio nas organizações públicas.
TERAPEUTA OCUPACIONAL
Processos de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de situação,
materiais e instrumentais; Analise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal; Áreas
de atuação: saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta Ocupacional na
equipe interdisciplinar. Ocupação Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da

ocupação como forma de tratamento terapêutico ocupacional nas áreas da neurologia,
traumato-ortopedia e reumatologia. Terapeuta Ocupacional na área neuromusculo-esquelética;
Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental; Modelos de Terapia Ocupacional –
positivista, humanista, materialista; Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental; Princípios
básicos, fundamentos teóricos para a pratica; Código de Ética dos Profissionais.
TOPÓGRAFO
Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, mapas e plantas,
Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo Esférico,
Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, Azimute e
Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e indiretas,
Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento, Levantamento e
Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da Poligonal, Verificação
do Erro de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas Parciais, Verificação do
Erro de Fechamento Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de Áreas. Levantamento
Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico, Nivelamento Geométrico,
Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo, Curvas de nível, Métodos de
Interpolação. Levantamento Planialtimétrico. Introdução ao Georeferenciamento: Métodos de
Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas Geográficas, Coordenas UTM.
Fotointerpretação: Aplicações nas ciências agrárias, Fundamentos, valoração.
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. Ética profissional. Ética profissional aplicada e Código de
Ética profissional.

ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e
Interpretação de Texto.

MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três
simples. Porcentagem e juros simples.

3 – INFORMÁTICA
Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software.
Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. Instalação,
configuração e utilização: Libre Office 5.3 (Writer, Calc e Impress). Noções de segurança para
Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 52,
Google Chrome 42 e versões posteriores desses softwares).
4 – CONHECIMENTOS GERAIS
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Ortigueira; História e
Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Ortigueira.
5 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
BORRACHEIRO
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de borracheiro. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas. Conhecimentos
básicos sobre pneus. Conhecimento básico do material utilizado para execução do serviço.
GARI
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de gari; Boas
Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Serviços
de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Tarefas de construção;
Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças e oficinas; Produtos de limpeza, sua
utilidade e aplicação; Higiene pessoal e com todo o material mantido sobre a sua
responsabilidade; Noções de segurança no trabalho.
LATOEIRO
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de latoeiro. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas. Conhecimentos básicos
sobre a área de atuação. Conhecimento básico do material utilizado para execução do serviço.
LAVADOR/LUBRIFICADOR
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de lavador/lubrificador. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas.
Conhecimentos básicos sobre lavagem e lubrificação de veículos e máquinas. Conhecimento
básico do material utilizado para execução do serviço.

MECÂNICO
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de mecânico. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas. Conhecimentos básicos
de tintas e produtos utilizados na execução do serviço.
MOTORISTA “B”
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.
MOTORISTA “D”

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.
OFICIAL DE OBRAS
Interpretação de projetos. Fundações. Estruturas de concreto, madeira e metálicas. Instalações
elétricas, de telefonia e lógica. Instalações hidrossanitárias, de águas pluviais e gás.
Organização e gestão do canteiro de obras. Gestão de resíduos na construção civil.
Orçamentos e cronogramas de obras. Técnicas construtivas, materiais e ferramental para
construção civil.

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, motoniveladora, pá-carregadeira, trator
de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas.
PEDREIRO
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de pedreiro. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas. Conhecimentos básicos
sobre construção civil ligada a efetiva execução da obra. Conhecimento básico do material
utilizado para execução do serviço.

SOLDADOR
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções
de segurança do trabalho. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do
serviço de soldador. Noções básicas sobre as ferramentas utilizadas. Conhecimentos básicos
sobre solda. Conhecimento básico do material utilizado para execução do serviço.
TRATORISTA
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: trator e outras máquinas
rodoviárias e executar outras atividades correlatas.

