CONCURSO PÚBLICO 002/2017
EDITAL DE ABERTURA – nº 001/2017
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS torna público aos interessados que estão abertas as inscrições do
Concurso Público, destinadas ao preenchimento de vagas nos cargos efetivos do seu Quadro de Pessoal atualmente
existentes e as que vierem a surgir dentro do prazo de validade do Concurso, pelo Regime Estatutário, com base na
Legislação dos Servidores Municipais de Nova Tebas, Leis nº 376/2008, nº 500/2011 e nº 752/2017, e requisitos e condições
deste Edital e seus anexos.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Concurso Público será realizado sob a responsabilidade da Organizadora Instituto UniFil, localizada na Rua Alagoas nº
2015, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, endereço eletrônico www.institutounifil.com.br e correio
eletrônico contato@institutounifil.com.br.
1.2 A fiscalização fica por conta da Comissão do Concurso nomeada pela Portaria nº 342 de 24 de novembro de 2017.
1.2.1 São membros da Comissão do Concurso: na função de Presidente, Luciana Domiciano Claras; e na função de
membros os servidores: Marcus V. Nascimento Burko, Antônio Leal da Silva, Vânia da Cruz e Maria Lúcia do Nascimento
Batista.
1.2.2 Não poderão participar do Concurso membros da Instituição Organizadora, da Comissão de fiscalização do Concurso,
membros participantes de qualquer ato referente ao processo licitatório, dotação orçamentária e pessoas com parentesco
de até 3º grau dos mesmos.
1.2.3 A Instituição Organizadora e a Comissão do Concurso poderão excluir do Concurso o candidato com parentesco
conforme item 1.2.2.
1.3 Os atos passíveis de divulgação serão publicados no Diário Oficial do Município e Jornal Tribuna do Interior, nos
endereços eletrônicos www.institutounifil.com.br e www.novatebas.pr.gov.br, e em mural na sede da Prefeitura Municipal
de Nova Tebas, localizada na Avenida Belo Horizonte nº 695.
1.4 O prazo de validade do Concurso será de 2 (dois) anos a contar da data da publicação do ato de sua Homologação,
podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que haja interesse da administração da Prefeitura.
1.5 Todos os questionamentos/impugnações relacionados ao presente Edital deverão ser encaminhados ao Serviço de
Atendimento ao Candidato-SAC do Instituto UniFil por meio do e-mail contato@institutounifil.com.br ou pelos telefones
(43) 3375-7313 e (43) 3375-7353, no período de 29 de dezembro de 2017 até 17 de janeiro de 2018, de segunda a sextafeira, das 8h30min às 12h e das 14h às 17h30 (horário oficial de Brasília). Os e-mails serão respondidos dentro do prazo de
48h (quarenta e oito horas), exceto sábados, domingos e feriados.
1.5.1 Não serão fornecidas informações como datas, conteúdos, horários de prova ou locais. O candidato deverá observar
as publicações e o cronograma conforme instruções deste Edital.
1.6 Os candidatos deverão ficar atentos às datas do cronograma previsto, conforme tabela abaixo:
Tabela 01

CRONOGRAMA PREVISTO
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

DATA PREVISTA

Publicação do Edital de Abertura.

29/12/2017

Período de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição.

29/12 a 05/01/2018

Edital de Resultado do Pedido de Isenção.

10/01/2018

Prazo de recurso contra Isenção Indeferida.

11/01 e 12/01/2018

Resposta aos recursos e Edital de Isenções homologadas.

17/01/2018
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Período de inscrições.

29/12 a 17/01/2018

Prazo de pagamento da Taxa de Inscrição.

29/12 a 18/01/2018

Prazo de envio dos Laudos Médicos para Pessoas com Deficiência ou Condição
Especial para Prova.

29/12 a 18/01/2018

Publicação da lista de Inscrições Deferidas.

24/01/2018

Prazo de recurso contra as Inscrições Indeferidas.

25/01 e 26/01/2018

Publicação das respostas aos recursos e lista de Inscrições Homologadas pósrecursos.

30/01/2018

Publicação dos Locais da Prova.

30/01/2018

Aplicação da Prova Objetiva, Prática Processual, Prova de Redação e Entrega dos
Títulos.

04/02/2018

Publicação do Gabarito Preliminar e dos Cadernos de Provas (após às 18h).

04/02/2018

Prazo de recurso contra o Gabarito Preliminar.

05/02 e 06/02/2018

Publicação das respostas aos recursos e Gabaritos pós-recursos.

26/02/2018

Publicação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva.

26/02/2018

Prazo de recursos contra o Resultado Preliminar.

27/02 e 28/02/2018

Publicação do Resultado Final Prova Objetiva.

06/03/2018

Resultado Preliminar da Prova de Títulos, Prática Processual e Redação.

06/03/2018

Prazo de Recurso contra Resultado Preliminar da Prova de Títulos, Prática Processual
e Redação.
Resultado Final e Classificação Preliminar.

07/03 e 08/03/2018
14/03/2018

Prazo de Recurso contra Classificação Preliminar.

15/03 e 16/03/2018

Publicação da Classificação Definitiva e Homologação do Concurso.

22/03/2018

1.7 Fazem parte deste Edital:
1.7.1 Anexo I – Conteúdo Programático;
1.7.2 Anexo II – Atribuições dos Cargos;
1.7.3 Anexo III – Formulário para envio do Títulos.
2. DOS CARGOS
2.1 Os cargos, as vagas para ampla concorrência, e pessoas com deficiência, os requisitos mínimos, carga horária semanal,
vencimento inicial bruto e valor da taxa de inscrição, período da prova objetiva constam a seguir.
Tabela 02

VAGA

VAGA
PCD

REMUNERAÇÃO

CARGA
HORÁRIA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

Auxiliar de Serviços
Gerais

04 + CR

CR

R$ 937,00

40h

R$ 60,00

Auxiliar de Consultório
Dentário

01 + CR

CR

R$ 1.160,28

40h

R$ 60,00

CARGO
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REQUISITOS MÍNIMOS
Ser Alfabetizado, mínimo 4ª
série e idade mínima de 18
anos.
Ensino
Fundamental
Completo + Curso Técnico
na área de no mínimo 400h

PERÍODO
PROVA
OBJETIVA
Manhã

Manhã

Auxiliar Administrativo

04 + CR

CR

R$ 937,00

40h

R$ 80,00

Cuidadora Social

02

CR

R$ 937,00

40h

R$ 60,00

Educador Social

02 + CR

CR

R$ 937,00

40h

R$ 80,00

Advogado

CR

CR

R$ 2.718,40

40h

R$ 120,00

Arquiteto

CR

CR

R$ 1.326,04

20h

R$ 120,00

Assistente Social

CR

CR

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

01 + CR

CR

R$ 1.657,56

40h

R$ 120,00

Biólogo

CR

CR

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

Cirurgião Dentista

CR

CR

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

Contador

CR

CR

R$ 2.718,40

40h

R$ 120,00

Assistente Técnico
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+ Noções de Informática +
Registro no
respectivo
conselho.
Ensino Médio Incompleto +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 18 anos.
Ensino
Fundamental
Completo + Noções de
afazeres domésticos e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Médio Completo +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 18 anos.
Ensino Superior Completo
em Direito + Registro no
respectivo
conselho
+
Experiência de 02 anos de
atividade jurídica + CNH
Categoria B.
Ensino Superior Completo
em Arquitetura + Registro
no respectivo conselho +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Serviço Social + Registro
no respectivo conselho +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Direito ou Ciências
Contábeis ou Administração
ou Economia + Registro no
respectivo
conselho
+
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Ciências Biológicas, Lei
Estadual nº 15.050/2006 +
Registro no
respectivo
conselho + Noções de
Informática + CNH Categoria
B e idade mínima de 18
anos.
Ensino Superior Completo
em Odontologia + Registro
no respectivo conselho +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Ciências Contábeis +

Manhã

Tarde

Tarde

Manhã

Manhã

Tarde

Tarde

Tarde

Tarde

Manhã

Enfermeiro

CR

CR

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

Engenheiro Agrônomo

CR

CR

R$ 1.657,56

40h

R$ 120,00

Engenheiro Ambiental

CR

CR

R$ 2.320,58

20h

R$ 120,00

Engenheiro Civil

01 + CR

CR

R$ 2.718,40

20h

R$ 120,00

Farmacêutico

01 + CR

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

R$ 2.320,58

40h

R$ 120,00

CR

Fiscal de Tributação

CR

Fisioterapeuta

CR

Fonoaudiólogo

01 + CR

CR

R$ 1.326,04

20h

R$ 120,00

Médico Clínico Geral

03 + CR

CR

R$ 12.753,60

40h

R$ 120,00

CR

CR
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Registro no
respectivo
conselho + Noções de
Informática + CNH Categoria
B e idade mínima de 18
anos.
Ensino Superior Completo
em Enfermagem + Registro
no respectivo conselho +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Agronomia + Registro no
respectivo
conselho
+
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Engenharia Ambiental +
Registro no
respectivo
conselho + Noções de
Informática + CNH Categoria
B e idade mínima de 18
anos.
Ensino Superior Completo
em Engenharia Civil +
Registro no
respectivo
conselho + Noções de
Informática + CNH Categoria
B e idade mínima de 21
anos.
Ensino Superior Completo
em Farmácia + Registro no
respectivo
conselho
+
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Administração, Direito,
Ciências
Contábeis
ou
Economia + CNH Categoria
B e idade mínima de 21
anos.
Ensino Superior Completo
em Fisioterapia + Registro
no respectivo conselho +
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em
Fonoaudiologia
+
Registro no
respectivo
conselho + Noções de
Informática + CNH Categoria
B e idade mínima de 21
anos.
Ensino Superior Completo

Tarde

Manhã

Tarde

Tarde

Manhã

Manhã

Manhã

Tarde

Manhã

Nutricionista

CR

Psicólogo

04 + CR

Tecnólogo de
Processamento

01 + CR

CR

CR

CR

R$ 1.160,28

20h

R$ 120,00

R$ 2.320,58

20h

R$ 120,00

R$ 1.326,04

40h

R$ 120,00

em Medicina + Registro no
respectivo conselho.
Ensino Superior Completo
em Nutrição + Registro no
respectivo conselho e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em Psicologia + Registro no
respectivo
conselho
+
Noções de Informática +
CNH Categoria B e idade
mínima de 21 anos.
Ensino Superior Completo
em
tecnologia
de
Processamento de Dados +
CNH Categoria B e idade
mínima de 18 anos.

Tarde

Manhã

Tarde

CR – Cadastro Reserva
PCD – Pessoa com Deficiência
CNH – Carteira Nacional de Habilitação.
2.2 Os requisitos mínimos devem ser apresentados somente no momento da contratação.
2.2.1 Antes de efetuar sua inscrição atente-se aos requisitos e as atribuições dos cargos.
3. REQUISITOS BÁSICOS PARA CONTRATAÇÃO
3.1 Ser brasileiro(a), naturalizado(a) ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis e
gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/1972, Constituição Federal - §1º do Art. 12, de 05/10/1988, e
Emenda Constitucional nº 19, Art. 3º, de 04/06/1998).
3.2 Ter, na data da nomeação, a idade exigida nos requisitos mínimos do cargo.
3.3 Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
3.4 Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral e, se do sexo masculino, do Serviço Militar.
3.5 Estar em pleno gozo de seus direitos civis e políticos.
3.6 Possuir aptidão física e mental.
3.7 Conhecer e estar de acordo com as exigências contidas neste Edital.
3.8 Não haver sofrido sanção impeditiva do exercício de emprego público, ou seja, não ter sido condenado por crime
contra o Patrimônio, contra a Administração, contra a Fé Pública, contra os Costumes e os previstos na Lei nº 6368, de
21/10/1976.
3.9 O candidato não poderá ser aposentado por invalidez e nem estar em idade de aposentadoria compulsória; não
poderá, no caso de eventual posse, possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que
impossibilite a acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos dispostos no artigo 37, inciso XVI, alíneas
“a”, “b” e “c” da Constituição Federal.
4. DAS PEDIDOS DE ISENÇÕES DA TAXA
4.1 Haverá isenção total da taxa de inscrição para os candidatos em conformidade com o Decreto Federal nº 6.593 de 02
de outubro de 2008 para os candidatos inscritos no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico.
4.1.1 For membro de baixa renda nos termos do Decreto nº 6.135 de 2017.
4.1.2 O candidato deverá protocolar DECLARAÇÃO, emitida pela Secretaria de Assistência Social do município de origem do
candidato, para confirmação das informações.
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4.1.3 A declaração deve constar Nome do candidato, Número do NIS, Renda familiar, data do último recebimento do
benefício e assinatura com carimbo do responsável.
4.1.4 Para protocolar a declaração o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br, Concursos em
Andamento, página específica do Concurso da Prefeitura Municipal de Novas, observando o nº do Concurso que irá
concorrer, link Área Restrita do Candidato. E anexar o comprovante em formato PDF.
4.1.5 Serão deferidos os pedidos de isenção dos candidatos dentro das normas, conforme permitido.
4.2 Para solicitação de Isenção da Taxa, o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br no período das 08h
do dia 29 de dezembro até 23h59 do dia 05 de janeiro de 2018 e realizar sua Inscrição no link Faça Aqui Sua Inscrição.
4.2.1 Após realizar a inscrição, o candidato deverá acessar o link Solicitação de Isenção da Taxa, preencher os dados do
cartão cidadão e indicar o número do seu NIS atribuído pelo CadÚnico e nome da sua mãe.
4.3 A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada no dia 10 de janeiro de 2018 no endereço
eletrônico Diário Oficial Eletrônico, nos endereços eletrônicos www.institutounifil.com.br e www.novatebas.pr.gov.br e em
mural na sede da Prefeitura Municipal de Nova Tebas, localizada na Avenida Belo Horizonte nº 695.
4.4 Os candidatos com solicitações de isenção indeferidas poderão impetrar recurso, conforme cronograma.
4.5 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido após a análise dos recursos e que desejar participar do
Concurso Público deverá acessar o link segunda via do boleto e efetuar o pagamento do mesmo dentro do prazo.
4.6 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer
momento, por crime contra a Fé pública, o que acarretará sua eliminação do Concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único, do Art. 10, do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
4.7 Não será aceita solicitação de isenção da taxa em desconformidade com o Edital.
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico www.institutounifil.com.br, no
período das 08h do dia 29 de dezembro de 2017 até às 23h59min do dia 17 de janeiro de 2018, horário oficial de Brasília.
5.1.1 Para os candidatos que não possuem acesso à internet será disponibilizado um computador no Pólo, na Rua
Alexandre nº 783, no período das inscrições, das 08h às 11h45min e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
5.1.2 A Prefeitura e o Instituto UniFil não se responsabilizam pelo preenchimento da ficha de inscrição do candidato.
5.2 A inscrição do candidato implicará no conhecimento das presentes instruções e a tácita aceitação das condições do
Concurso, tais como estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos,
retificações, comunicados e instruções específicas para a realização do certame, acerca dos quais não poderá ser alegado
desconhecimento.
5.2.1 Após conhecimento do edital, o candidato deverá:
a) Preencher o formulário de inscrição;
b) Imprimir e conferir o boleto bancário;
c) Recolher o valor de inscrição nas casas lotéricas, caixas eletrônicos, internet banking ou instituições bancárias até
a data limite para pagamento: 18 de janeiro de 2018.
5.2.2 Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, exceto em caso de
anulação do certame.
5.2.3 É de responsabilidade do candidato conferir todos os dados impressos no boleto antes de efetuar o pagamento.
5.3 Os candidatos poderão efetuar até DUAS INSCRIÇÕES, observando o horário de aplicação da prova objetiva. No caso
de inscrições em duplicidade ou para cargos com prova objetiva no mesmo período, será homologada somente a última
inscrição.
5.4 O Instituto UniFil não se responsabiliza por solicitação de inscrição não recebida por motivo de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados.
5.5 O pagamento efetuado por meio de cheque somente será considerado quitado após a respectiva compensação.
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5.5.1 Em caso de devolução do cheque, qualquer que seja o motivo, considerar-se-á automaticamente sem efeito a
inscrição.
5.6 Em caso de feriado ou evento que acarrete o fechamento das agências bancárias na localidade em que se encontra o
candidato, o boleto deverá ser pago antecipadamente.
5.7 A inscrição somente será confirmada após a comprovação do pagamento do valor da inscrição.
5.8 Serão canceladas as inscrições com pagamento efetuado em valor menor do que o estabelecido e as solicitações de
inscrição cujos pagamentos forem efetuados após o vencimento do boleto.
5.9 O candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação, sendo de sua exclusiva responsabilidade
a informação dos dados cadastrais no ato de inscrição, sob as penas da Lei.
5.10 As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, reservando-se a
Prefeitura e o Instituto UniFil o direito de excluir do Concurso Público a que se refere este Edital aquele que não preencher
esse documento oficial de forma completa, correta ou fornecer dados falsos.
5.11 O Instituto UniFil aconselha os candidatos que guardem seu comprovante de inscrição e de pagamento, para posterior
apresentação, caso seja necessário.
5.12 Sua inscrição será processada somente após a comunicação bancária e a homologação realizada pela Instituição
Organizadora.
5.12.1 O candidato poderá acompanhar o status de sua inscrição na área restrita do candidato no site
www.institutounifil.com.br através do seu CPF e do seu número de inscrição.
5.13 Em hipótese alguma será permitida alteração do cargo para qual se inscreveu.
5.14 O candidato que por algum motivo perdeu o boleto ou prazo de pagamento, poderá gerar segunda via do boleto
bancário, se necessário, até o último de pagamento.
5.15 As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato, podendo este responder, a qualquer
momento, por crime contra a Fé pública, o que acarretará sua eliminação do Concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no
parágrafo único, do Art. 10, do Decreto nº 83.936, de 06 de setembro de 1979.
6. DAS INSCRIÇÕES PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS – PCD E DAS LACTANTES
6.1 Em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso VIII, da Constituição Federal, e no Decreto Federal nº 3.298/99, será
reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso para
Pessoas com Deficiência.
6.2 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias relacionadas no Art. 4º do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
6.3 As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99,
particularmente em seu Art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos no que se
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à
nota mínima exigida para aprovação.
6.4 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá declarar ser pessoa com deficiência, especificando-a no Formulário de
Inscrição, afirmar que deseja concorrer às vagas reservadas e, se necessário, escolher condição especial para prova, além
de enviar laudo médico comprovando a deficiência.
6.4.1 O laudo médico (original ou cópia autenticada) deverá ter sido expedido no prazo máximo de 6 (seis) meses antes do
término das inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código
correspondente da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a provável causa da deficiência, contendo a
assinatura e o carimbo do número do CRM do médico responsável por sua emissão. Deverão ser anexadas ao Laudo
Médico informações como: nome completo, número do documento de identidade (RG), número do CPF e nome do
Concurso.
6.5 O laudo médico deverá ser enviado no período de 29 de dezembro de 2017 até 18 de janeiro de 2018, via SEDEX com
AR – Aviso de Recebimento, conforme quadro abaixo:
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DESTINATÁRIO:
INSTITUTO UNIFIL
AV. MARINGÁ, Nº 813 - LOJAS 04 A 06
CAIXA POSTAL 12047
LONDRINA/PR
CEP: 86.060-981
A/C CONCURSO PÚBLICO 002/2017
LAUDO MÉDICO / PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TEBAS
6.6 Será considerado para este efeito somente laudo enviado dentro do prazo, para as seguintes situações:
a) O candidato com deficiência visual que necessitar de prova especial em Braille ou Ampliada ou Leitura de sua
prova deverá encaminhar solicitação por escrito, dentro do prazo previsto, especificando o tipo de deficiência;
b) O candidato com deficiência auditiva que necessitar do atendimento do Intérprete de Língua Brasileira de Sinais;
c) O candidato com deficiência física que necessitar de atendimento especial deverá solicitar, por escrito, mobiliário
adaptado e espaços adequados para a realização da prova, designação de fiscal para auxiliar no manuseio das provas
dissertativas (quando houver) e transcrição das respostas, salas de fácil acesso, banheiros adaptados para cadeira de rodas,
etc., especificando o tipo de deficiência;
d) O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das provas deverá encaminhar
solicitação com justificativa, acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua deficiência.
6.7 Aos deficientes visuais (cegos) que solicitarem prova especial em Braille serão oferecidas provas nesse sistema e suas
respostas deverão ser transcritas também em Braille. Os referidos candidatos deverão levar no dia da aplicação da prova
reglete e punção podendo, ainda, utilizar-se de soroban.
6.8 Aos deficientes visuais (baixa visão) que solicitarem prova especial ampliada serão oferecidas provas nesse sistema.
6.8.1 A prova ampliada será em fonte 24.
6.8.2 Para transcrição da Folha de Respostas será fornecido um fiscal.
6.9 O candidato que encaminhar laudo médico e que não tenha indicado no ato da inscrição se deseja concorrer às vagas
reservadas, automaticamente será considerado como “concorrendo às vagas reservadas”.
6.10 Os candidatos que, dentro do período das inscrições, não atenderem aos dispositivos mencionados no item 6 deste
Capítulo e seus subitens, serão considerados como pessoas sem deficiência, seja qual for o motivo alegado, bem como
poderão não ter as condições especiais atendidas.
6.11 O candidato que declarar ser deficiente deverá:
6.11.1 Estar ciente das atribuições do Cargo pretendido e que, no caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo
desempenho dessas atribuições, para fins de habilitação durante o estágio probatório.
6.11.2 Informar se deseja concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
6.12 O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Capítulo não poderá
interpor recurso administrativo em favor de sua condição.
6.13 O candidato com deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de classificação geral, terá
seu nome na lista específica de candidatos com deficiência.
6.14 O candidato com deficiência aprovado no Concurso, quando convocado, deverá submeter-se à avaliação a ser
realizada pela Junta Médica do Instituto UniFil ou por ele credenciada, munido de documento de identidade original,
objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do Art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e
suas alterações, e na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), observadas as seguintes disposições:
6.14.1 Deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro,
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paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
6.14.2 Deficiência auditiva – perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
6.14.3 Deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência
simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
6.14.4 Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 18
(dezoito) anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho.
6.14.5 Deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências.
6.15 A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe prevista pelo Art. 43 do Decreto
Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
6.16 A avaliação ficará condicionada à apresentação, pelo candidato, de documento de identidade original e terá por base
o Laudo Médico encaminhado no período das inscrições, conforme item 6 deste Capítulo, atestando a espécie e o grau ou
nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência.
6.17 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato com
deficiência à avaliação.
6.18 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão do Art. 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/1999
e suas alterações, e na Súmula nº 377 do STJ, ele será classificado em igualdade de condições com os demais candidatos.
6.19 Não caberá recurso contra decisão proferida pela Junta Médica.
6.20 A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo implicará a perda do direito de ser
nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
6.21 O laudo médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido.
6.22 Será exonerado o candidato com deficiência que, no decorrer do estágio probatório, tiver verificada a
incompatibilidade de sua deficiência com as atribuições do Cargo.
6.23 Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de readaptação ou
aposentadoria por invalidez.
6.24 CANDIDATAS LACTANTES
6.24.1 A candidata que desejar amamentar no dia da prova deverá enviar para o endereço mencionado no item 6.5, a
certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste esta
necessidade.
6.24.2 No dia da realização da Prova deverá comparecer ao local com acompanhante para cuidar da criança.
6.24.3 A candidata que não comparecer com acompanhante poderá ser impedida de realizar a prova.
6.24.4 Durante o período de amamentação, um fiscal acompanhará a candidata e não será permitido uso de quaisquer
equipamentos, cadernos, etc.
6.24.5 À candidata lactante não será fornecido tempo adicional para realização da prova.
7. DAS INSCRIÇÕES PARA AFRODESCENDENTES
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7.1 Em cumprimento a Lei Estadual nº 14.274/2003, será reservado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que
vierem a surgir no prazo de validade do Concurso.
7.2 Para concorrerem às vagas destinadas aos afrodescendentes, os candidatos deverão declarar ser negro/pardo no
momento da inscrição, ficando o candidato ciente de que, se aprovado no número de vagas, deverá fazer, quando
convocado, a autodeclaração de que é pertencente ao grupo racial negro e de que possui os traços fenotípicos que o
caracterizam como de cor preta ou parda, sendo que, ainda assim, será submetido à entrevista individual para confirmação
das características.
7.3 O candidato deve atentar-se que, nos termos do que prevê a Lei Estadual, o critério que será utilizado na entrevista
individual pela Comissão será o fenotípico, em que não é suficiente para concorrer às vagas reservadas apenas a
comprovação da descendência, mas o próprio candidato deve ser identificado como sendo de cor preta ou parda, de
raça/etnia negra.
7.4 O candidato optante pelas vagas de afrodescendentes aprovado no Concurso, quando convocado, deverá submeter-se
à avaliação a ser realizada pela Banca da Prefeitura Municipal de Nova Tebas ou por ela credenciada, munido de
documento de identidade original, objetivando verificar se ele se enquadra nas normas da Lei Estadual nº 14.274/2003.
7.4.1 A avaliação de que trata este item, de caráter terminativo, será realizada por equipe especializada.
7.5 Não haverá segunda chamada para avaliação, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do
candidato.
7.6 Se o candidato não se enquadrar no perfil da vaga de afrodescendente, ele será classificado em igualdade de condições
com os demais candidatos.
7.7 Não caberá recurso da banca de avaliação.
7.8 Detectada a falsidade na declaração a que se refere a vaga, sujeita-se o candidato infrator à pena da Lei, sujeitando-se
ainda:
I - Se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu à reserva de vagas aludida no Art. 1º da Lei, utilizando-se de
declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão;
II - Se candidato, à anulação da inscrição no Concurso Público e de todos os atos dele decorrentes.
8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
8.1 A listagem com as inscrições deferidas será publicada no dia 24 de janeiro de 2018.
8.1.1 Os candidatos com inscrições indeferidas poderão protocolar recursos dentro do prazo, anexando comprovantes.
8.2 Serão publicadas 03 (três) listas, sendo uma dos candidatos na ampla concorrência, uma das Pessoas com Deficiência e
uma de Afrodescendentes.
8.3 Após análise dos recursos a comissão organizadora poderá incluir ou excluir candidatos, sendo considerados inscritos
os candidatos que constarem no Edital de Homologação das inscrições.
9. DAS FASES DE AVALIAÇÃO
9.1 Fazem parte da avaliação do Concurso as seguintes fases:
a) Prova Objetiva para: todos os cargos de caráter classificatório;
b) Prova de Títulos para os cargos de: Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Assistente Técnico, Biólogo,
Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico,
Fiscal de Tributação, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Psicólogo e Tecnólogo de Processamento de caráter
classificatório;
c) Prova de Redação/Dissertação: para o cargo de: Auxiliar Administrativo, de caráter eliminatório e classificatório;
d) Prova Prática Processual para o cargo de: Advogado de caráter eliminatório e classificatório.
Tabela 03

CARGOS

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

10

Nº DE
QUESTÕES

PESO POR
QUESTÃO

VALOR
TOTAL

CARÁTER

Auxiliar de Serviços
Gerais / Cuidadora
Social

Língua Portuguesa
Matemática
Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões e pontos

1ª

10
05
05
10
30

3,25
3,25
3,25
3,50
---

32,50
16,25
16,25
35,00
100,00

Nº DE
QUESTÕES
10
05

PESO POR
QUESTÃO
3,25
3,25

VALOR
TOTAL
32,50
16,25

05
10
30

3,25
3,50
---

16,25
35,00
100,00

Nº DE
QUESTÕES
10
05
05
10
30

PESO POR
QUESTÃO
3,25
3,25
3,25
3,50
---

VALOR
TOTAL
32,50
16,25
16,25
35,00
100,00

---

---

100,00

Classificatório

----

Tabela 04

CARGOS

TIPO DE
PROVA

FASE

Auxiliar
de
Consultório Dentário
/ Educador Social

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Conhecimento de
Objetiva Informática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões e pontos

1ª

CARÁTER

Classificatório

----

Tabela 05

CARGOS

TIPO DE
PROVA

FASE

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões e pontos

1ª
Auxiliar
Administrativo
2ª

Redação

De acordo com item 12
Total Máximo de pontos

200,00

CARÁTER
Classificatório

---Classificatório
e Eliminatório
----

Tabela 06

CARGOS

FASE

1ª
Advogado
2ª
3ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Conhecimento de
Informática
Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões e pontos
Prática
De acordo com item 14
Processual
Títulos
De acordo com item 13
Total Máximo de pontos

Nº DE
QUESTÕES
10
05

PESO POR
QUESTÃO
3,25
3,25

VALOR
TOTAL
32,50
16,25

05
10
30

3,25
3,50
---

16,25
35,00
100,00

01

50,00

50,00

---

---

20,00
170,00

Nº DE
QUESTÕES
10

PESO POR
QUESTÃO
3,25

VALOR
TOTAL
32,50

05

3,25

16,25

05

3,25

16,25

10

3,50

35,00

30

---

100,00

CARÁTER

Classificatório

---Classificatório
e Eliminatório
Classificatório
----

Tabela 07

CARGOS
Arquiteto / Assistente
Social / Assistente Técnico /
Biólogo / Cirurgião Dentista
/ Contador / Enfermeiro /
Engenheiro Agrônomo /
Engenheiro Ambiental /
Engenheiro
Civil
/

FASE

1ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO
Língua Portuguesa
Conhecimento de
Informática
Objetiva
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos
Específicos
Total de questões e pontos
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CARÁTER
Classificatório

----

Farmacêutico
/
Fisioterapeuta
/
Fonoaudiólogo / Médico
Clínico Geral / Nutricionista
/
Tecnólogo
de
Processamento

2ª

Títulos

De acordo com item 13

Total Máximo de pontos

---

---

20,00

Classificatório

120,00

----

9.2 Os conteúdos programáticos constam no Anexo I deste Edital.
10. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
10.1 As Provas Objetivas, Prática Processual e Redação serão aplicadas em data provável de 04 DE FEVEREIRO DE 2018, em
horário e local a serem divulgados em data provável de 30 de janeiro de 2018, através de Edital de Local de Prova.
10.1.1 Os candidatos deverão acessar a área restrita do candidato para imprimir seu Cartão de Informação do Local de
Prova.
10.2 Caso o número de candidatos exceda o número de lugares adequados para realização das provas no Município,
reserva-se o direito de realizá-las em cidades vizinhas, ficando sob a responsabilidade do candidato o deslocamento e a
hospedagem.
10.2.1 A Prefeitura e o Instituto UniFil poderão, se necessário, alterar a data de realização das provas, sendo necessário
comunicar os candidatos com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência.
10.3 As Provas Objetivas e Redação terão duração de 3h (três horas) para todos os cargos, exceto Advogado, incluindo o
tempo para preenchimento das Folhas de Respostas.
10.3.1 Para o cargo de Advogado, a Prova Objetiva e Prática Processual terão duração de 4h (quatro horas), incluindo
tempo para preenchimento das Folhas de Respostas.
10.4 Não serão aceitos como justificativa de ausência ou de comparecimento data, local ou horário incorreto.
10.4.1 Os eventuais erros de digitação de nome, número de documento de identidade, sexo e data de nascimento, deverão
ser corrigidos somente no dia da prova, com o fiscal de sala, em campo destinado para correção.
10.4.2 O candidato que, por qualquer que seja o motivo, não tiver seu nome constando na convocação, mas que apresente
o comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, poderá participar do Concurso Público,
devendo preencher e assinar, no dia da prova, um formulário específico.
10.4.3 A inclusão de que trata o Item 10.4.2 será realizada de forma condicional, sujeita a posterior verificação quanto à
regularidade da referida inscrição.
10.4.4 Depois de identificado e alocado na sala de prova, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material
de estudo ou de leitura enquanto aguardar o horário de início da prova.
10.4.5 O candidato só poderá se ausentar da sala acompanhado por um fiscal.
1.4.6 É vedado o ingresso de candidato em local de prova portando arma, mesmo que possua o respectivo porte.
10.4.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante no Edital, com antecedência mínima de
45min (quarenta e cinco minutos) do fechamento dos portões, munido de:
a) Documento oficial original com foto: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe
(reconhecidos por Lei), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de
Habilitação (com fotografia na forma da Lei nº 9.503/97) ou Passaporte;
b) Em caso de perda e/ou roubo dos documentos o candidato deverá comparecer ao local de prova com B.O.
(boletim de ocorrência), emitido nos últimos 30 (trinta) dias, sendo original ou cópia autenticada. O B.O. será retido pela
coordenação;
c) Caneta de tinta azul ou preta.
10.4.8 Não serão aceitos outros documentos que não constam no edital e protocolos, ainda que autenticados.
10.4.9 Não haverá segunda chamada seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
10.4.10 Durante a prova não será permitido ao candidato consultas bibliográficas de qualquer espécie, bem como usar no
local de exame armas ou aparelhos eletrônicos (calculadora, agenda eletrônica, bip, gravador, laptop, pager, palmtop,
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tablet, receptor, relógios, telefone celular, walkman, etc.) boné, gorro, lenço na cabeça, chapéu e óculos de sol. O
descumprimento desta instrução implicará na eliminação do candidato.
10.4.11 O Instituto UniFil recomenda que o candidato NÃO leve nenhum dos objetos citados no subitem anterior no dia de
realização da prova.
10.4.12 O Instituto UniFil e a Prefeitura não se responsabilizam por perdas, extravios e objetos danificados durante a
realização da prova.
10.4.13 Não será permitida a permanência de nenhuma pessoa no local de realização das provas, desde que não seja
candidato ou acompanhante de lactante.
10.5.4 O candidato só poderá se ausentar da sala, desde que acompanhado por um fiscal, e após 30 (trinta) minutos do
início.
10.6 Será excluído do Concurso o candidato que:
a) se apresentar após o fechamento dos portões ou fora dos locais pré-determinados;
b) não apresentar o documento exigido no Edital de Abertura;
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) se ausentar da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal ou antes do tempo mínimo de permanência
estabelecido;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer
outro meio de comunicação, ou utilizando de livros, notas, impressos ou calculadoras;
f) for surpreendido usando boné, gorro, chapéu, lenço na cabeça, óculos de sol ou fazendo uso de telefone celular,
gravador, relógio, receptor, pager, bip, gravador, notebook e/ou equipamento similar;
g) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
h) não devolver o Caderno de Questões dentro do prazo previsto e sua Folha de Respostas.
i) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
j) fizer anotação de informações relativas às suas respostas fora dos meios permitidos;
k) se ausentar da sala de provas portando as folhas de respostas e/ou cadernos de questões;
l) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e na Folha de Respostas;
m) utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação própria ou de terceiros, em
qualquer etapa do Concurso;
n) não permitir a coleta de sua assinatura;
o) descumprir as normas e os regulamentos da Instituição Organizadora e da Prefeitura Municipal de Nova Tebas
durante a realização das provas.
11. DA PROVA OBJETIVA
11.1 A Prova Objetiva será composta por 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 4 (quatro) alternativas, sendo 1
(uma) correta.
11.1.1 A Prova Objetiva terá peso de 100,00 (cem) pontos.
11.2 A Folha de Respostas será personalizada e é o único documento válido para correção da Prova Objetiva.
11.2.1 Para o preenchimento da Folha de Resposta, o candidato não poderá:
a) efetuar dupla marcação;
b) amassar a Folha;
c) rasurar;
d) molhar;
e) rasgar;
f) furar.
11.3 Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar, obrigatoriamente, a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.
11.3.1 O candidato só poderá levar consigo o Caderno de Questões restando 30 (trinta) minutos para o final da prova.
11.4 O candidato só será eliminado na Prova Objetiva se zerar a prova ou não comparecer para realização da mesma.
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12. DA PROVA DE REDAÇÃO
12.1 Haverá Prova de Redação para todos os candidatos inscritos no cargo de: Auxiliar Administrativo.
12.1.1 A Prova de Redação será aplicada no mesmo dia que acontecerá a Prova Objetiva, com tempo total de 3h (três
horas) para as duas avaliações.
12.2 Não serão corrigidas as redações dos candidatos que obtiverem nota 0,00 (zero) na Prova Objetiva.
12.3 A Prova de Redação será a elaboração de um Ofício, a partir de um tema proposto, baseado em uma situação. O
candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia Dissertação.
12.4 A Redação será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
a) o atendimento ao tema proposto;
b) a clareza de argumentação/senso crítico;
c) a seletividade de informação;
d) a criatividade/originalidade;
e) a utilização da nova regra da Língua Portuguesa.
12.4.1 O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero) se:
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, isto é, desenvolver uma narração e/ou uma descrição, um
poema ou outra tipologia/gênero;
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
e) desenvolver o texto com menos de 15 (quinze) linhas ou mais de 25 (vinte e cinco) linhas;
f) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível; com
espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens;
g) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número(s),
letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
12.5 O candidato que zerar na redação estará eliminado do Concurso.
12.6 A nota da Prova de Redação será somada com a nota da Prova Objetiva resultando na nota final do candidato.
13. DA PROVA DE TÍTULOS
13.1 Haverá Prova de Títulos para os candidatos inscritos para os cargos de: Advogado, Arquiteto, Assistente Social,
Assistente Técnico, Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental,
Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributação, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Nutricionista
e Tecnólogo de Processamento conforme descrito neste item.
13.1.1 Todos os candidatos deverão entregar os documentos para a Prova de Títulos na data de realização da Prova
Objetiva.
13.1.2 Não serão corrigidos os títulos dos candidatos que obtiverem nota 0,00 (zero) na Prova Objetiva e/ou na Redação.
13.2 A pontuação dos títulos servirá apenas para efeito de classificação final dos candidatos e não será eliminatória.
13.3 Serão considerados os títulos constantes na tabela a seguir:
Tabela 08

ALÍNEA
A

B

TÍTULO
Diploma devidamente registrado, ou certificado/declaração
de conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível de
Doutorado, na área para o cargo em que se inscreveu,
acompanhado do histórico escolar.
Diploma devidamente registrado, ou certificado/declaração
de conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível “Stricto
Sensu”, em nível Mestrado, na área para o cargo em que se
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VALOR UNITÁRIO

VALOR MÁXIMO

5,00

10,00

3,00

6,00

C

inscreveu, acompanhado do histórico escolar.
Diploma devidamente registrado, ou certificado/declaração
de conclusão de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em
nível Especialização, na área para o cargo em que se
inscreveu, com carga horária mínima de 360 horas,
acompanhado do histórico escolar onde constem as
disciplinas cursadas e a respectiva carga horária.
Total de Pontos

2,00

4,00

20,00

13.4 Todos os documentos referentes à Prova de Títulos deverão ser apresentados em CÓPIAS AUTENTICADAS em cartório,
cuja autenticidade será objeto de comprovação mediante apresentação de original e outros procedimentos julgados
necessários, caso o candidato venha a ser aprovado.
13.4.1 A apresentação de quaisquer documentos referentes à Prova de Títulos, cuja autenticidade não puder ser
comprovada na ocasião da contratação, implicará na desclassificação e eliminação sumária do candidato, além das sanções
legais cabíveis.
13.4.2 Os documentos de Certificação representados por diplomas ou certificados/certidões de conclusão de curso
deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão
ser expedidos por Instituição Oficial ou reconhecida pelo MEC, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e
identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento.
13.4.3 Os Títulos expedidos em língua estrangeira deverão vir acompanhados pela correspondente tradução efetuada por
tradutor juramentado ou pela revalidação dada pelo órgão competente.
13.4.4 Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
13.4.5 Apenas os cursos já concluídos serão passíveis de pontuação na Prova de Títulos.
13.4.6 O Certificado de curso de Pós-Graduação lato-sensu, em nível de especialização, que não apresentar a carga horária
mínima de 360h/aula até a data de entrega dos Títulos, não será pontuado.
13.4.7 Não serão aceitas entregas ou substituições posteriormente ao período determinado, bem como títulos que não
constem na tabela de títulos deste Edital.
13.4.8 Os documentos deverão ser entregues na data da Prova Objetiva em local informado pelo Fiscal de Sala.
13.4.9 Os candidatos não poderão sair do Local de Prova e depois voltar para entrega dos títulos, sendo necessário levá-los
para sala de realização de Prova.
13.4.10 Os títulos serão pontuados uma única vez.
13.5 O candidato que não possuir os documentos solicitados na Prova de Títulos não precisa entregar nenhum outro
documento.
13.6 A nota da Prova de Títulos será somada com as notas das demais avaliações pertinentes ao cargo, e resultará na nota
final do candidato.
14. DA PROVA PRÁTICA PROCESSUAL
14.1 Haverá Prova Prática Processual para todos os candidatos inscritos para o cargo de Advogado.
14.1.1 Não serão corrigidas as Provas Prática Processual dos candidatos que obtiverem nota 0,00 (zero) na Prova Objetiva.
14.2 A correção da Prova Prática Processual será realizada por Banca Examinadora e terá pontuação máxima de 50,00
(cinquenta) pontos, sendo que o candidato deve atingir no mínimo 25,00 (vinte e cinco) pontos para ser considerado
aprovado.
14.3 A Prova Prática Processual, cujo conteúdo será o constante nos Conhecimentos Específicos para o cargo de Advogado
(Anexo I deste Edital), consistirá na elaboração de 01 (uma) peça processual ou 01 (um) parecer jurídico.
14.4 Serão avaliados os itens conforme Quadro a seguir:
Tabela 09

PROVA PRÁTICA PROCESSUAL
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ITEM
1
2
3
4

DESCRIÇÃO
Conhecimento técnico-científico sobre a matéria
Sistematização lógica
Nível de persuasão
Adequada utilização do vernáculo

PONTUAÇÃO MÁXIMA
20,00
10,00
10,00
10,00

14.5 A Prova Prática Processual deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica de
tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em caso de candidato
que solicitou e teve deferido o pedido de atendimento especial para a realização das provas.
14.5.1 Nenhuma das folhas de texto definitivas da Prova Prática Processual poderá ser assinada, rubricada ou conter, em
outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato.
14.5.2 Caso a peça processual ou o parecer exija assinatura, o candidato deverá utilizar apenas o termo “Procurador”. Ao
texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0,00 (zero) por tratar-se de identificação do candidato em local
indevido.
14.5.3 A VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da Prova Prática Processual. O rascunho será
de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da Prova Prática Processual.
14.5.4 O candidato disporá de, no máximo, 200 (duzentas) linhas para elaborar a peça processual ou o parecer. Será
desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou que
ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração.
14.5.5 A omissão de dados legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da questão acarretará em descontos
na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.
14.5.6 O material de uso permitido na Prova Prática Processual será fornecido pelo Instituto UniFil, além dos permitidos no
item 14.6.
14.6 Durante a realização da Prova Prática Processual será permitido o uso de diplomas normativos (Códigos) tipo VADE
MECUM, desde que desacompanhados de anotações, comentários, exposição de motivos, transcrições e orientações
jurisprudenciais, súmulas ou resoluções dos tribunais, devendo os candidatos trazerem os textos de consulta com as partes
não permitidas já isoladas por grampo ou fita adesiva, de modo a impedir sua utilização, sob pena de não poder consultálos. Os Códigos que serão utilizados pelos candidatos serão verificados pelos fiscais antes da realização da prova.
14.7 O candidato terá sua Prova Prática Processual avaliada com nota 0,00 (zero) em caso de:
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) redigir seu texto a lápis ou a tinta de cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar a peça processual ou o parecer redigido na VERSÃO DEFINITIVA ou entregá-la em branco;
e) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
qualquer, número(s), letra(s), sinal(is), desenho(s) ou código(s)).
15. DO GABARITO
15.1 O Gabarito Preliminar da Prova Objetiva, acompanhado dos Cadernos de Questões, será disponibilizado nos
endereços eletrônicos www.institutounifil.com.br e www.novatebas.pr.gov.br, e em mural na sede da Prefeitura Municipal
de Nova Tebas, localizada na Avenida Belo Horizonte nº 695.
15.1.1 Após a publicação os candidatos poderão protocolar recursos contra o Gabarito Preliminar.
15.2 Após a análise dos recursos contra o Gabarito Preliminar será divulgado o Gabarito Definitivo que será válido para o
resultado da Prova Objetiva.
15.3 Em caso de questões anuladas, as mesmas serão pontuadas para todos os candidatos inscritos no cargo.
16. DA CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE
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16.1 A nota final de cada candidato será composta pela soma dos pontos da Prova Objetiva, acrescidos dos pontos obtidos
das Prova de Títulos, Redação ou Prática Processual, quando for o caso.
16.2 Para efeito de desempate entre os candidatos que se apresentam em igualdade de pontuação, será aplicado o critério
abaixo:
a) Lei do Idoso (Lei 10.741/2003) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;
b) Obtiver maior nota na prova de conhecimentos específicos;
c) Obtiver maior nota na prova de língua Portuguesa;
d) Obtiver maior nota na prova de informática (quando houver);
e) Obtiver maior nota na prova de matemática (quando houver);
f) Obtiver maior nota na prova de conhecimentos gerais (quando houver);
g) Obtiver maior nota na prova de redação (quando houver);
h) Obtiver maior nota na prática processual (quando houver);
i) Obtiver maior nota na prova de títulos (quando houver);
j) Tiver maior idade;
k) Tiver maior número de filhos;
l) Permanecendo empate será utilizado o sorteio público.
16.3 Serão elaboradas 03 (três) listas de classificação, uma geral com a relação de todos os candidatos na ampla
concorrência, uma especial com a relação apenas dos candidatos com deficiência, e uma especial com a relação apenas
dos candidatos Afrodescendentes.
16.4 O resultado do Concurso Público será publicado no Diário Oficial do Município e no Jornal Tribuna do Interior, nos
endereços eletrônicos www.institutounifil.com.br e www.novatebas.pr.gov.br, e em mural na sede da Prefeitura Municipal
de Nova Tebas, localizada na Avenida Belo Horizonte nº 695.
16.5 A classificação no Concurso Público não gera aos candidatos o direito à nomeação para o cargo, cabendo a Prefeitura
o direito de aproveitar os candidatos aprovados em número estritamente necessário, não havendo obrigatoriedade de
nomeação de todos os aprovados, respeitada sempre a ordem de classificação no Concurso Público.
16.6 Será desclassificado o candidato que:
16.6.1 Não estiver presente na sala ou local de provas no horário determinado para o seu início;
16.6.2 For surpreendido, durante a execução das provas em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material
não autorizado, conforme estabelecido no edital, ou praticando qualquer modalidade de fraude;
16.6.3 For surpreendido, durante a realização das provas, portando ou usando qualquer aparelho eletrônico nas
dependências do local de prova, inclusive aparelhos celulares;
16.6.4 Não atingir a pontuação mínima para ser considerado classificado/aprovado;
16.6.5 No momento da posse, não tiver os requisitos mínimos exigidos para o cargo.
17. RECURSOS
17.1 O prazo para interposição dos recursos será de 2 (dois) dias úteis, no horário das 8h do primeiro dia até as 23h59min
do último dia, ininterruptamente, contados da data de divulgação ou do fato que lhe deu origem devendo, para tanto, o
candidato utilizar o site do Concurso e seguir as instruções contidas.
17.2 Serão admitidos recursos contra:
a) Indeferimento das Isenções;
b) Indeferimento das Inscrições;
c) Gabarito Preliminar, sendo um recurso para cada questão da Prova Objetiva;
d) Resultado da Prova Objetiva;
e) Resultado da Prova de Títulos, Redação, Prova Prática Processual;
f) Classificação Preliminar.
17.3 Os candidatos deverão acessar a área restrita do candidato no site www.institutounifil.com.br e protocolar seu
recurso.
17.4 Somente serão aceitos recursos dentro do prazo, fundamentados teoricamente e com referências bibliográficas.
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17.5 Será admitido um único recurso por candidato, para cada evento referido.
17.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile, telex, telegrama, ou outro meio que não seja o estabelecido
neste item.
17.7 A decisão dos recursos deferidos será publicada no site www.institutounifil.com.br procedendo-se, caso necessário, a
reclassificação dos candidatos e divulgação de nova lista.
17.8 Depois de julgados todos os recursos apresentados, serão publicados os pareceres com as alterações necessárias.
17.9 Caso haja procedência no recurso interposto, este poderá eventualmente alterar a classificação inicial obtida pelo
candidato para uma classificação superior ou inferior ou, ainda, poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não
obtiver nota mínima exigida para aprovação.
17.10 Não serão apreciados os Recursos que forem apresentados:
a) em desacordo com as especificações contidas neste item;
b) fora do prazo estabelecido;
c) sem fundamentação lógica e coerência;
d) com argumentação idêntica a outros recursos;
e) cujo teor desrespeite a banca examinadora;
f) contra terceiros.
17.11 A banca examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não
caberão recursos adicionais.
18. NOMEAÇÃO
18.1 A nomeação dos candidatos obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados, observada
a necessidade da Prefeitura e o limite fixado pela Constituição e Legislação Federal com despesa de pessoal.
18.2 A aprovação no Concurso Público não gera direito à nomeação, mas esta, quando se fizer, respeitará a ordem de
Classificação Final.
18.3 Por ocasião da convocação que antecede a nomeação, os candidatos classificados deverão apresentar documentos
originais, acompanhados de uma cópia que comprovem os requisitos para provimento e que deram condições de inscrição,
estabelecidos no presente Edital.
18.4 O candidato deverá manter seu endereço atualizado até homologação com o Instituto UniFil e após da homologação
através de requerimento na Prefeitura.
18.5 A convocação referida no item 18.3 será realizada através de publicação no Diário Oficial do Município e Jornal
Tribuna do Interior nos endereços eletrônicos www.institutounifil.com.br e www.novatebas.pr.gov.br, em mural na sede da
Prefeitura Municipal de Nova Tebas, localizada na Avenida Belo Horizonte nº 695, e através dos Correios com carta
registrada com aviso de recebimento.
18.6 Os candidatos, após o comparecimento e ciência da convocação, terão prazo máximo de 5 (cinco) dias para
comprovação dos itens e apresentação da fotocópia e original dos documentos discriminados a seguir.
18.6.1 O candidato poderá desistir da vaga, desde que compareça a Prefeitura e assine a desistência, sendo que o mesmo
voltará para o final da classificação, podendo ser convocado até 2 (duas) vezes.
18.7 DOS DOCUMENTOS PARA A CONTRATAÇÃO:
18.7.1 Para a contratação o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Cédula de Identidade (RG) e fotocópia;
b) CPF e fotocópia;
c) Registro no órgão de classe e fotocópia autenticada (quando for o caso);
d) Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia;
e) Certificado de Reservista, Certificado de Alistamento Militar, Certificado de Dispensa de Incorporação/Isenção ou
Carta Patente e fotocópia, se do sexo masculino;
f) Título de eleitor e fotocópia, junto com o comprovante de votação da última eleição ou a justificativa da ausência e
fotocópia;
g) Cadastro do PIS/PASEP e fotocópia;
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h) Comprovante de escolaridade exigida;
i) Certidão de nascimento dos filhos menores de 21 anos e fotocópia, quando couber;
j) Uma foto 3x4 recente, tirada de frente;
k) Cópia do RG e CPF do cônjuge;
l) Certidões negativas de antecedentes criminais, fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde residiu nos
últimos 05 (cinco) anos;
m) Comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone) e fotocópia;
n) Declaração de bens e valores que compõem seu patrimônio privado;
o) Declaração de desvinculação, para o candidato que exerce cargo, emprego ou função públicos federal, estadual,
ou municipal, conforme prevê em os incisos XVI e XVII, do Art. 37 da Constituição Federal;
p) Declaração sobre recebimento de provento decorrente de aposentadoria e pensão;
q) Atestado de sanidade física e mental;
r) Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, emitido pelo Médico do Trabalho.
19. DISPOSIÇÕES FINAIS
19.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a
providência do evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada no Diário Oficial do Município e Jornal
Tribuna do Interior, nos endereços eletrônicos www.institutounifil.com.br e www.novatebas.pr.gov.br, e em mural na sede
da Prefeitura Municipal de Nova Tebas, localizada na Avenida Belo Horizonte nº 695.
19.2 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público valendo,
para esse fim, a homologação do Concurso Público.
19.3 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades dos documentos apresentados, mesmo que verificadas a qualquer
tempo, em especial na ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição e desqualificação do candidato, com
todas as suas decorrências, sem prejuízo de medidas de ordem administrativa, civil e criminal.
19.4 Caberá a Prefeitura a homologação dos resultados finais do Concurso Público.
19.5 Não serão admitidos trocas de cargo ou local de realização da prova.
19.6 Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pela Comissão do Concurso Público da Prefeitura e pelo Instituto
UniFil, no que tange à realização deste Concurso Público.
19.7 O Instituto UniFil e a Prefeitura não se responsabilizarão por apostilas e cursos preparatórios.
19.8 Não serão fornecidas por telefone informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais
eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas neste Edital.
19.9 O prazo de validade do Concurso é de 2 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do
resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da Administração da Prefeitura
Municipal de Nova Tebas.
19.10 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Tebas, 29 de dezembro de 2017.

JOÃO PAULO ARENT
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

LUCIANA DOMICIANO CLARAS
PRESIDENTE COMISSÃO
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ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Língua Portuguesa: Acentuação gráfica, ortografia. Conjugação de verbos usuais. Concordância verbal e nominal.
Antônimos e sinônimos. Classes de palavras variáveis e invariáveis. Estrutura e processos de formação de palavras,
Significação das palavras. Divisão silábica: identificação do número de sílabas. Sintaxe. Pronomes: classificação, emprego e
uso de pronomes. Uso dos porquês. Pontuação.
Matemática: Números naturais, operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), porcentagem, problemas, medida,
múltiplos, divisores, operações com frações com denominadores iguais.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Conhecimentos Específicos: Boas maneiras. Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho.
Noções básicas de preparação de alimentos. Coleta, armazenamento e tipos de recipientes. Materiais utilizados na
limpeza em geral. Trabalho de cozinha: preparo de café, lanches e refeições em geral. Guarda e conservação de alimentos;
Controle de estoque de material de limpeza e de cozinha. Relatório de pedidos de materiais de consumo, limpeza e
gêneros alimentícios. Higiene pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções básicas de limpeza de prédios
públicos.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
Língua Portuguesa: Acentuação gráfica, ortografia. Conjugação de verbos usuais. Concordância verbal e nominal.
Antônimos e sinônimos. Classes de palavras variáveis e invariáveis. Estrutura e processos de formação de palavras,
Significação das palavras. Divisão silábica: identificação do número de sílabas. Sintaxe. Pronomes: classificação, emprego e
uso de pronomes. Uso dos porquês. Pontuação.
Conhecimento de Informática: Windows XP Profissional. Processador de texto (Word). Planilhas eletrônicas (Excel).
Navegadores: Internet Explorer, Mozilla e Google Chrome.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Conhecimentos de Específicos: Ergonomia em odontologia. Equipamentos odontológicos: conservação e manutenção.
Técnicas de instrumentação em odontologia. Política Nacional de Atenção Básica: princípios gerais, características do
processo de trabalho, atribuições dos profissionais. Processo saúde-doença bucal: características, aspectos
epidemiológicos e prevenção dos principais agravos em saúde bucal. Princípios de Biossegurança: segurança no trabalho;
prevenção e controle de incêndios; controle de infecção na prática odontológica. Ações de promoção de saúde a nível
individual e coletivo (Instruções básicas de higiene bucal: escovação, uso do fio dental, controle e remoção da placa
bacteriana e uso do flúor). Uso de fluoretos no Brasil. Anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Materiais, medicamentos e
instrumental odontológico (preparo, manipulação, acondicionamento, transporte e descarte).
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Matemática: Operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão. Operações com números naturais e
números racionais. Operações com frações, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Funções exponenciais.
Matrizes. Determinantes. Sistemas lineares. Números complexos. Raciocínio lógico. Polinômios. Produtos notáveis.
Equações de 1º e 2° Grau. Problemas. Probabilidades. Fatoração. Potenciação. Regra de três simples e composta. Juros
simples e composto. Razão e proporção. Porcentagem. Grandezas proporcionais. Sistema de medidas decimais: metro,
metro quadrado e cúbico, litro, grama. Média aritmética simples e ponderada. Geometria: forma, perímetro, área, volume
e ângulo. Geometria analítica. Logaritmos. Progressão aritmética. Progressão geométrica. Análise combinatória. Sistema
Monetário Brasileiro
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Postura profissional e relações interpessoais. Comunicação. Redação oficial de documentos
empresariais e oficiais. Noções de Administração Pública. Atendimento ao público. Atendimento telefônico.
Comportamento organizacional. Poder, hierarquia, conflito, comunicação e mediação. Ética e responsabilidade
socioambiental.
CUDIDADORA SOCIAL
Língua Portuguesa: Acentuação gráfica, ortografia. Conjugação de verbos usuais. Concordância verbal e nominal.
Antônimos e sinônimos. Classes de palavras variáveis e invariáveis. Estrutura e processos de formação de palavras,
Significação das palavras. Divisão silábica: identificação do número de sílabas. Sintaxe. Pronomes: classificação, emprego e
uso de pronomes. Uso dos porquês. Pontuação.
Matemática: Números naturais, operações (adição, subtração, multiplicação e divisão), porcentagem, problemas, medida,
múltiplos, divisores, operações com frações com denominadores iguais.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo.
Conhecimentos Específicos: Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras. Comportamento no
ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. Noções básicas de preparação de alimentos. Coleta,
armazenamento e tipos de recipientes. Materiais utilizados na limpeza em geral. Trabalho de cozinha: preparo de café,
lanches e refeições em geral. Guarda e conservação de alimentos; Limpeza e de cozinha. Relatório de pedidos de materiais
de consumo, limpeza e gêneros alimentícios. Higiene pessoal, ambiental e de materiais de consumo. Noções básicas de
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limpeza de prédios públicos. Lei Federal n.8.069, de 13 de julho de 1990, que Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente.
EDUCADOR SOCIAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente; Declaração Universal dos Direitos Humanos;
Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária; Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes; Plano Nacional de Prevenção e
Erradicação ao Trabalho Infantil; Política Nacional para a Inclusão Social da População em Situação de Rua; Lei nº
11.340/2006 (Maria da Penha); Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso; Decreto nº 3.298/1999 – Estatuto da Pessoa com
Deficiência. Ética no Serviço Público. Noções Básicas do SUS.
ADVOGADO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
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história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Estatuto dos Servidores Públicos. Do provimento. Do concurso público. Da posse e do
exercício. Do estágio probatório. Da estabilidade. Da lotação. Da jornada de Serviço. Da reintegração. Da reversão. Da
disponibilidade. Do aproveitamento. Da vacância. Da acumulação. Dos deveres. Das proibições. Da responsabilidade.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: Conceito e conteúdo, leis constitucionais, complementares e ordinárias. Da Ordem
Social. Posição do Município na Federação Brasileira, criação e organização dos Municípios. Autonomia municipal: as leis
orgânicas municipais. Intervenção nos Municípios. Separação dos poderes, delegação. Poder Legislativo: composição e
atribuições. Processo legislativo. Poder Executivo: composição e atribuições. Direitos e garantias individuais e coletivas.
Remédios constitucionais: "habeas corpus", mandado de segurança, ação popular, mandado de injunção, direito de
petição. Controle de constitucionalidade das leis, sistemas, controle jurisdicional, efeitos. Inconstitucionalidade das leis:
declaração e não cumprimento de leis inconstitucionais. Eficácia, aplicação, interpretação e integração das normas
constitucionais, leis complementares à Constituição. Regime jurídico dos servidores públicos civis. Princípios
constitucionais do orçamento. Bases e valores da ordem econômica e financeira. Política urbana: bases constitucionais do
direito urbanístico. Dos Direitos Políticos. Lei da Transparência 12.527/2011.
DIREITO ELEITORAL: Direitos Políticos. Direitos fundamentais e direitos políticos. Privação dos direitos políticos. Direito
Eleitoral - Conceito e fundamentos. Sufrágio. Plebiscito e Referendo. Justiça Eleitoral e o controle da legalidade das
eleições. Alistamento eleitoral. Elegibilidade. Partidos políticos. Filiação e Fidelidade partidária. Financiamento dos
partidos políticos, controle de arrecadação e prestação de contas. Contenção ao poder econômico e ao desvio e abuso do
poder político. Condutas vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Crimes eleitorais.
DIREITO ADMINISTRATIVO: Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de Contas e Judiciário).
Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Serviço Público: conceito, classificação, formas de
prestação. Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e revogação, controle jurisdicional dos atos
administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento administrativo:
conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação: dispensa e
inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime jurídico e classificação.
Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação. Agentes públicos. Servidores
públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal.
Processo administrativo disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessidade pública,
interesse social. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do Estado,
responsabilidade dos agentes públicos. Lei n.º 8.666/93 e alterações. Lei n.º 8.429/92. Decreto-Lei n.º 201/67.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a
contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes secundárias do Direito Tributário: decretos regulamentares, as
normas complementares a que se refere o Art. 100 do Código Tributário Nacional. O Sistema Constitucional Tributário
Brasileiro, competências tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar.
O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível.
Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária, parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto
e indireto. Imunidade e isenção tributária, anistia. O crédito tributário, constituição do crédito tributário; lançamento,
definição, modalidade e efeitos do lançamento; suspensão do crédito tributário, modalidades; extinção do crédito
tributário, modalidades; exclusão do crédito tributário. Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos
termos de inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidão de dívida ativa.
Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. Tutela tributária:
procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação
anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL (Código Processual Civil – Vigente-2015): Normas Fundamentais do Direito Processual Civil,
Da jurisdição e da Ação, Dos Limites da Jurisdição Nacional, Das Partes e Dos Procuradores, Do Litisconsórcio, Da
Intervenção de Terceiro, Dos Poderes e da Responsabilidade do Juiz, Dos impedimentos e da Suspeição, Dos auxiliares da

23

Justiça, Do Ministério Público, Da Advocacia Pública, Da Defensoria Pública, Dos Atos Processuais, Do tempo e do Lugar dos
Atos Processuais, Dos Prazos, Da comunicação dos Atos Processuais, Da Citação, Das Intimações, Das Nulidades, Da Tutela
Provisória, Da Tutela de Urgência, Da Tutela da Evidência, Da Suspensão do Processo, Da Petição Inicial, Da Audiência de
Conciliação ou de Mediação, Da Contestação, Da Reconvenção, Da Revelia, Da Audiência De Instrução e Julgamento, Das
Provas, Da Sentença e da Coisa Julgada, Do Cumprimento Da Sentença, Da Ação de Consignação em Pagamento, Das Ações
Possessórias, Do Processo de Execução, Dos Recursos.
DIREITO AMBIENTAL: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas e Judiciais para a
Proteção Ambiental e Cultural. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações
Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e
Limitações Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico,
Genético. Proteção da Biodiversidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental –
EIA. Relatório de Impacto Ambiental -RIMA- Outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural.
Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade objetiva. Histórico. Crimes Ambientais.
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.
ARQUITETO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Urbanismo: conceitos gerais. Equipamentos e serviços urbanos: necessidades, adequação,
tipo, dimensionamento e localização. Controle do uso e da ocupação do solo. Serviços públicos. Atribuição dos poderes
públicos. Preservação do Meio Ambiente natural e construído. Estrutura urbana. Sistema viário. Projetos de urbanização.
Loteamentos. Noções sobre: distribuição de água, energia elétrica e esgoto sanitário. Noções sobre resistência dos
materiais. Técnica de materiais e construções. Projeto arquitetônico. A cidade como arquitetura. A forma dos espaços.
Arquitetura moderna. Arquitetura brasileira.
ASSISTENTE SOCIAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
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acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Análise de conjuntura. Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão. História do Serviço
Social. Serviço Social e formação profissional. Metodologia do Serviço Social. Serviço Social e Ética. A prática institucional
do Serviço Social/Análise Institucional. A dimensão política da prática profissional. Questões sociais decorrentes da
realidade família, criança, adolescente, idoso, deficiente, educação, saúde e previdência do trabalho. Pesquisa em Serviço
Social. Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais. Planejamento. Serviço Social e interdisciplinaridade.
Estatuto da Criança e do adolescente - Lei 8.069/90. Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 8.742/93). Lei nº. 8.842/94
que fixa a Política Nacional do Idoso. Políticas sociais e sua articulação com as instituições; A saúde como direito e sua
aplicação como política social; Redes sociais como estratégia de enfrentamento das expressões da questão social; O
trabalho em equipe interdisciplinar; Serviço Social e questão social; Instrumentos e técnicas na prática do Serviço Social; A
pesquisa social e sua aplicação; Regulamentação da profissão e Código de Ética; Legislação da Política de Saúde; Estatuto
da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). Constituição Federal/88 –
artigos 6º ao 11; Lei Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990 – Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Lei
Federal 8.142, de 28 de dezembro de 1990 – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros e dá outras providências. Lei Federal
8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Lei Federal
10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Lei Federal 8.662, de 7 de
junho de 1993. Dispõe sobre a profissão de Assistente Social e dá outras providências. Lei Federal 8.742, de 07 de
dezembro de 1993. Dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras providências.
ASSISTENTE TÉCNICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
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tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: DIREITO ADMINISTRATIVO: Controle interno e externo da Administração Pública (Tribunal de
Contas e Judiciário). Administração Pública: conceito, órgão da administração; hierarquia. Serviço Público: conceito,
classificação, formas de prestação. Atos administrativos: validade e invalidade, anulação e revogação, controle jurisdicional
dos atos administrativos. Atos administrativos: discricionariedade e vinculação, desvio de poder. Procedimento
administrativo: conceito, princípios, requisitos, objetivos e fases. Licitação: natureza jurídica, finalidades. Licitação:
dispensa e inexigibilidade. Contratos administrativos: conceito, peculiaridades, espécies. Bens públicos: regime jurídico e
classificação. Bens públicos: formas de utilização, concessão, permissão e autorização de uso; alienação. Agentes públicos.
Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres. Responsabilidade dos agentes públicos: civil, administrativa e
criminal. Processo administrativo disciplinar. Desapropriação: noção, desapropriação por utilidade pública, necessidade
pública, interesse social. Limitações administrativas. Função social da propriedade. Responsabilidade civil do Estado,
responsabilidade dos agentes públicos. Lei n.º 8.666/93 e alterações. Lei n.º 8.429/92. Decreto-Lei n.º 201/67.
DIREITO TRIBUTÁRIO: Definição e conteúdo do direito tributário, noção de tributo e suas espécies. O imposto, a taxa e a
contribuição de melhoria; outras contribuições. Fontes secundárias do Direito Tributário: decretos regulamentares, as
normas complementares a que se refere o Art. 100 do Código Tributário Nacional. O Sistema Constitucional Tributário
Brasileiro, competências tributárias, discriminação das receitas tributárias, limitações constitucionais ao poder de tributar.
O fato gerador da obrigação tributária. Obrigação tributária principal e acessória, hipótese de incidência e fato imponível.
Capacidade tributária. Sujeito ativo da obrigação tributária, parafiscalidade. Sujeito passivo da obrigação tributária, direto
e indireto. Imunidade e isenção tributária, anistia. O crédito tributário, constituição do crédito tributário; lançamento,
definição, modalidade e efeitos do lançamento; suspensão do crédito tributário, modalidades; extinção do crédito
tributário, modalidades; exclusão do crédito tributário. Dívida ativa, inscrição do crédito tributário, requisitos legais dos
termos de inscrição, presunção de certeza e liquidez da dívida inscrita, emendas e substituições de certidão de dívida ativa.
Infrações e sanções tributárias. Conceito e natureza jurídica do ilícito tributário e dos crimes tributários. Tutela tributária:
procedimento administrativo tributário e processo judicial tributário. A execução fiscal. Mandado de segurança, ação
anulatória de débito fiscal, ação de repetição de indébito tributário, ação de consignação em pagamento, ação declaratória
de inexistência de relação jurídico-tributária. Ação cautelar fiscal. Tributos municipais.
CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, divisão e campo de aplicação. Gestão organizacional da Contabilidade Pública no
Brasil. Papeis da Secretaria do Tesouro Nacional- STN e dos Órgãos Setoriais de Contabilidade (lei nº 10.180/2001).
Estrutura da contabilidade pública: estrutura do plano de contas e tabela de eventos, natureza das contas patrimoniais,
natureza das contas de resultado modelo do plano de contas e codificação do plano de contas, sistemas de contas
(orçamentário, financeiro, patrimonial e compensação). Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI): conceito,
objetivos, histórico, visão geral do sistema e macrofunções. Escrituração contábil no setor público: registro das principais
operações típicas. Patrimônio na administração pública. Variações patrimoniais: interferências, mutações, superveniências
e insubsistências patrimoniais. Inventário: material permanente e de consumo. Dívida Ativa: inscrição, cobrança e baixas.
Restos a pagar: inscrição, condições gerais, pagamentos, cancelamentos e relação dos restos a pagar com a dívida pública.
Dívida pública: classificação, escrituração da constituição, ajustamento e resgate da dívida pública. Registro contábil das
operações de crédito e respectivos resgates. Demonstrações contábeis e Levantamento de Contas: Balancetes,
características, conteúdo e forma; Balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e demonstração das variações
patrimoniais de acordo com a lei nº 4.320/64; Análise dos balanços públicos. Prestação de contas e Tomada de contas:
responsáveis, processos, tipos, prazos e tomada de contas especial. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor
Público - NBC T 16 ou NBCT SP. Procedimentos contábeis patrimoniais aplicadas ao Setor Público. Demonstrações contábeis
aplicadas ao Setor Público.
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BIÓLOGO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: DIREITO AMBIENTAL: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas,
Executivas e Judiciais para a Proteção Ambiental e Cultural. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação
Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de
Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural,
Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodiversidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental.
Estudos de Impacto Ambiental – EIA. Relatório de Impacto Ambiental -RIMA- Outros estudos e relatórios. Dano Público
Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade objetiva. Histórico. Crimes
Ambientais. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.
ICMS Ecológico, Lei Complementar nº 59/1991 e RPPN. Relações ecológicas; eutrofização e seus efeitos; sucessão
ecológica; biomas brasileiros; fatores bióticos e abióticos. Microbiologia ambiental. Microorganismos como indicadores de
poluição.
CIRURGIÃO DENTISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
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Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Políticas de Saúde/SUS e Políticas Indígenas. Legislação e ética profissional. Indicadores
epidemiológicos. Parâmetros pertinentes a Saúde da Família. Constituição Federal 88 (artigo 196 a 200). Anatomia e
fisiologia bucal. Medidas de Biossegurança (infecção cruzada, métodos de esterilização e desinfecção dos instrumentais).
Diagnóstico e tratamento das afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos para promover
e recuperar a saúde bucal. Educação em Saúde Bucal. Adoção dos princípios ergonômicos pela equipe. Odontologia
preventiva e Social. Odontopediatria: desenvolvimento das dentições e sua importância clínica. Fluorterapia. Selantes de
fóssulas e fissuras. Organização e coordenação de Campanhas de prevenção da saúde bucal. Os cuidados odontológicos às
gestantes. Plano de tratamento. Prevenção de doenças - Etiologia e prevalência (Cárie dental. Câncer bucal, AIDS, Mal
oclusão, Fissuras labiopalatinas). Problemas de odontologia sanitária. Prótese. Radiologia. Restauração de cáries dentárias.
Saúde Bucal Coletiva. Semiologia e tratamento das afecções da boca. Terapêutica e farmacológica de interesse clínico.
Técnica e interpretação radiográfica. Técnicas Anestésicas em odontologia. Traumatismos dentários: diagnóstico e
medidas terapêuticas. Urgência em Odontologia. Verificação de dados de cada paciente, registro dos serviços executados,
utilização de fichas apropriadas e acompanhar da evolução do tratamento. Ações de Biossegurança. Humanização da
Assistência. Ética profissional e relações humanas.
CONTADOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Código Tributário Municipal. Política fiscal e tributária: noções básicas de legislação Tributária.
Políticas governamentais de estabilização econômica. Demonstrações Contábeis. Determinação de índices e quocientes e
interpretação. Conciliação e Análise de contas patrimoniais e de resultado. Contabilidade em moeda constante. Estrutura e
conceitos básicos de contabilidade de custo. Legislação Fiscal. Lei Federal n.º 4.320/64 e Lei Complementar n.º 101/00 (Lei
de Responsabilidade Fiscal). Tributos fiscais. Tributos sobre o faturamento, base de cálculo, alíquotas e escrituração fiscal.
Regulamento de Imposto de Renda - Decreto n.º 3.000/1999 - Pessoa jurídica. Princípios Gerais de Economia. Noções
básicas de estatística. Demonstrações Contábeis obrigatórias – Lei 6404/76.
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ENFERMEIRO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Atendimento pré-hospitalar (suporte avançado de vida). Atendimento pré-hospitalar na
parada cardiorespiratória. Atendimento a múltiplas vítimas - pré-hospitalar (suporte avançado de vida). Ambulância e
equipamentos de suporte avançado de vida no atendimento pré-hospitalar. Intoxicações agudas. Atendimento a múltiplas
vítimas. Prevenção do trauma. Biomecânica do trauma. Avaliação e atendimento inicial às emergências. Alterações
metabólicas. Alterações Circulatórias. Controle de vias aéreas e ventilação. Trauma torácico. Choque e reposição volêmica.
Trauma abdominal. Trauma Cranioencefálico. Trauma Raqui-medular. Trauma Músculo esquelético. Trauma Térmico.
Trauma na Criança. Trauma no Idoso. Triagem, transporte. Materiais e equipamentos para sala de emergência.
Queimaduras - tratamento e condutas de enfermagem. Síndrome de Abstinência do álcool condutas de enfermagem. Ética
profissional. Psiquiatria condutas da enfermagem/abordagem. Cálculo de medicação. Administração de drogas em
urgência e emergência. Ventilação não-evasiva com pressão positiva. Ventilação mecânica. ECG - alterações básicas.
Arritmias Cardíacas. Desfibrilação e cardioversão elétrica. Acidentes com animais peçonhentos - suporte básico de
vida/suporte avançado de vida. Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais. Situações de
risco das famílias do PSF Cadastramento de famílias. Cuidados de Enfermagem à saúde da mulher, criança, idoso,
acamado, Hipertenso, Diabético, Tuberculoso e Hanseniano. Vigilância Epidemiológica. Vigilância Sanitária. Noções de
Saúde Pública em geral. Normas e Diretrizes do PSF - Programa Saúde da Família – Ministério da Saúde.
Acompanhamento de gestantes (Mãe Paranaense); Acompanhamento de criança (Puericultura); Acompanhamento do
Hipertenso e do Diabético; Saúde da criança e da gestante. Programa Nacional de Imunização (Vacina).
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
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Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Noções de administração rural, noções de organizações sociais rurais, crédito rural,
comercialização de produtos agropecuários, agregação de valores aos produtos rurais, industriais rurais, programas
oficiais de apoio ao meio rural, projetos agropecuários, noções de legislação ambiental, noções de meio ambiente, uso
correto de defensivos agrícolas, características das plantas, influencias do meio ambiente no cultivo de plantas, origem e
formação dos solos, características dos solos, noções de correção de solo e adubação, preparo e conservação do solo,
cultivo de plantas anuais, semi-perenes e perenes (do preparo do solo à colheita), noções para a criação de animais
domésticos (bovinocultura: corte e leite, ovinos, caprinos, equinos, asinimos, e abelhas), noções de agrometereologia,
alimentação de inverno, preparo e utilização correta de silagem, noções de suplementação na alimentação animal.
Mecanização agrícola, unidades de medidas na agropecuária. Princípios de Agricultura Orgânica. Agricultura Hortaliças.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: DIREITO AMBIENTAL: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas,
Executivas e Judiciais para a Proteção Ambiental e Cultural. Ação Popular. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação
Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambiental. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de
Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambientais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural,
Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodiversidade e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental.
Estudos de Impacto Ambiental – EIA. Relatório de Impacto Ambiental -RIMA- Outros estudos e relatórios. Dano Público
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Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do Estado. Responsabilidade objetiva. Histórico. Crimes
Ambientais. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.
Ecologia e Ecossistemas. Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos recursos naturais renováveis. Estudos
de tecnologias limpas e valorização de resíduos. Política Nacional de Meio Ambiente. Áreas protegidas. Poluição
ambiental. Gestão de Resíduos sólidos e contaminação de solos e águas subterrâneas. Restauração ecológica e recuperação
de áreas degradadas. Licenciamento Ambiental. Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA).
PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: Economia ambiental; Desenvolvimento sustentável; Qualidade e meio ambiente; Saúde,
segurança e meio ambiente; Planejamento urbano; Políticas Públicas sócio-ambientais; Noções sobre a Lei nº 9.605, Lei de
Crimes Ambientais, de 12 de fevereiro de 1998; Resolução nº 20 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) de
18 de junho de 1986. Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. Hidrologia.
Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica Ambiental. Climatologia. Avaliação de
Impactos Ambientais. Planejamento e Implantação de Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas Degradadas.
Pedologia. Análise de Química do Solo, Ar e Água. Hidráulica. Controle de Poluição das Águas. Controle de Poluição
Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Conhecimento das normas ISO
9002:2000.
PRESERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: Sistemas de Gestão Ambiental; Estudo da Paisagem Urbana;
Gerência, planejamento e financiamento de Projetos Ambientais; Gestão das tecnologias limpas e reciclagem;
Ecopedagogia; Ecopublicidade.
ENGENHEIRO CIVIL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Topografia. Construção Civil (leve e pesada: noções de edificação de pontes, viadutos,
passarelas, pavimentação etc.). Conhecimento de projetos em geral: arquitetônico, estrutural (concreto, metálico,
madeira), hidros sanitário, elétrico (básico), telefônico (básico), lógica (básico). Conhecimento de técnicas construtivas de
infraestrutura (fundações), superestrutura e acabamentos. Terraplenagem. Drenagem urbana. Pavimentação (asfáltica e
outras). Saneamento. Iluminação (viária,cênica e de edificações). Circulação viária. Loteamento e parcelamento do solo /
registro imobiliário. Custos / orçamentos / cronogramas /quantitativos da construção civil. Conhecimento básico de
informática e softwares na área de engenharia e arquitetura (Corel-Draw, Volare). Noções de planejamento urbano.
Noções de planejamento administrativo (geral). Visão global do processo de implantação de projetos e obras de
engenharia. Segurança do trabalho. Avaliação de impacto ambiental. Gerenciamento de projetos. Saneamento ambiental
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(resíduos, esgoto, água). Sistemas prediais hidráulicos e sanitários. Projetos de sistemas de resíduos sólidos urbanos.
Geologia de engenharia. Mecânica dos solos.
FARMACÊUTICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Farmacocinética, Farmacodinâmica, Receptores e modos de ação. Classes, modos de ação,
toxicidade, relação estrutura atividade, efeitos adversos e interações medicamentosas de fármacos que atuam no(a):
Sistema Nervoso Autônomo, Sistema Nervoso Central, sistema cardiovascular e renal, sistema endócrino, terapia
antimicrobiana e antiparasitária. Boas práticas de produção, controle de qualidade, distribuição, dispensação de
medicamentos e legislação pertinente. Controle de Qualidade de Medicamentos: Análises químicas, físico-químicas e
microbiológicas. Qualificação de Equipamentos e Instrumentos. Validação de Processos e Métodos Analíticos. Legislação
pertinente. Bromatologia e Tecnologia de Alimentos: composição química dos alimentos, suas propriedades nutricionais e
funcionais; Análise e controle de qualidade de alimentos; Tecnologia de alimentos industrializados; Métodos de
conservação; Fiscalização realizada por órgãos competentes. Deontologia e Legislação Farmacêutica: Legislação pertinente
ao exercício profissional do Farmacêutico; código de Ética do profissional Farmacêutico; Portaria nº 344/98 da Secretaria
de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973; Lei Federal nº 6390, de
23 de setembro de 1976. Lei Federal nº 8.027, de 12 de abril de 1990 - Código de Ética dos Servidores Públicos. Saúde
Pública. RENAME atualizado.
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
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Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Noções de Administração Pública. Código Tributário Municipal. Noções gerais sobre auditoria:
conceituação e objetivos. Distinção entre auditoria interna, auditoria independente e perícia contábil. Procedimento de
auditoria. Testes de observância. Testes substantivos. Papeis de trabalho. Matéria evidencial. Normas de execução dos
trabalhos de auditoria. Planejamento de auditoria. Relevância. Risco de auditoria. Supervisão e controle de qualidade.
Estudo e avaliação do sistema contábil e do controle internos. Aplicação dos procedimentos de auditoria. Os princípios
teóricos de tributação. Imposto, tarifas, contribuições fiscais e parafiscais: definições. Tipo de impostos (ISS, ITR, IPTU entre
outros).
FISIOTERAPIA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: 1. Saúde: conceitos. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes; 2.
Prevenção de doenças e promoção da saúde em fisioterapia; 3. Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e patológicos das
alterações musculoesqueléticas, neurológicas e mentais, cardiorrespiratórias, angiológicas e pediátricas; conhecimento dos
princípios básicos da cinesiologia; 4. Exame clínico, físico, semiologia, exames complementares e plano de trabalho em
fisioterapia; 5. Fisioterapia geral: efeitos fisiológicos, indicações e contra-indicações de termoterapia, fototerapia,
crioterapia, hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, cinesioterapia motora e respiratória, eletroterapia, manipulação
vertebral; 6. Fisioterapia em traumatologia, ortopedia e reumatologia; 7. Fisioterapia em neurologia; 8. Fisioterapia em
ginecologia e obstetrícia; 9. Fisioterapia em pediatria, geriatria e neonatologia; 10. Fisioterapia cardiovascular; 11.
Amputação: indicações e tipos de prótese e órteses; mastectomias; 12. Fisioterapia em pneumologia; fisioterapia
respiratória: fisioterapia pulmonar; gasimetria arterial; insuficiência respiratória aguda e crônica; infecção do sistema
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respiratório; avaliação fisioterápica do paciente crítico; ventilação mecânica; vias aéreas artificiais: indicações da ventilação
mecânica, modos de ventilação mecânica, desmame da ventilação mecânica; 13. Fisioterapia motora e respiratória em UTI;
14. Fisioterapia na saúde do trabalhador: conceito de ergonomia, doenças relacionadas ao trabalho, práticas preventivas
no ambiente de trabalho; 15. Assistência fisioterapêutica domiciliar; 16. Riscos ocupacionais na fisioterapia e sua
prevenção; 17. Código de ética e legislação profissional, humanização do atendimento, atenção à pessoa com deficiência.
18. Saúde Pública.
FONOAUDIÓLOGO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Audiologia: Desenvolvimento do Sistema Auditivo. Processamento Auditivo. Audiologia
Educacional. Linguagem: Anatomia e Fisiologia da Linguagem. Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem. Etiologia.
Avaliação. Classificação. Diagnóstico. Abordagens Terapêuticas. Distúrbios Específicos de linguagem. Alterações do
desenvolvimento da Linguagem. Distúrbios de Aprendizagem e Dislexia. Alterações da Linguagem de Origem Neurológica.
Gagueira na Criança e no Adulto. Motricidade Orofacial: Atuação Fonoaudiológica em Neonatologia nas funções
Orofaciais, nas Disfunções da Articulação Temporomandibular, nas Alterações de Fala, na Fissura Labiopalatina, na Disfagia
Orofaríngea Neurogênica e Mecânica. Voz: Avaliação. Classificação. Diagnóstico Clínico. Alterações Vocais. Orientação e
Higiene Vocal. Saúde Pública: Saúde Escolar.
MÉDICO CLÍNICO GERAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
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Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Políticas públicas de saúde no Brasil: Evolução histórica; Sistema Único de Saúde (SUS).
Epidemiologia, Fisiopatologia, diagnóstico, clínica, tratamento e prevenção das doenças cardiovasculares (insuficiência
cardíaca, insuficiência coronariana, arritmias cardíacas, doença reumática, aneurismas da aorta, insuficiência arterial
periférica, tromboses venosas, hipertensão arterial, choque); pulmonares (insuficiência respiratória aguda e crônica, asma,
doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonia, tuberculose, tromboembolismo pulmonar, pneumopatia intestinal,
neoplasias); sistema digestivo (gastrite e úlcera péptica, cilicistocopatias, diarréia aguda e crônica, pancreatites, hepatites,
insuficiência hepática, parasitoses intestinais, doenças intestinais inflamatórias, doença diverticular de colo, tumores de
colo); renais (insuficiência renal aguda e crônica, glomeruloneferites, distúrbios hidroeletrolíticos e do sistema ácido base,
nefrolitíase, infecções urinárias); metabólicas e do sistema endócrino (hipovitaminoses, desnutrição, diabetes mellitos,
hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças da hipófise e da adrenal); hematológicas (anemias hipocônicas, macroncíticas e
homolíticas, anemia aplástica, leocopenia, púrpuras , distúrbios de coagulação, leucemias e linfomas, acidentes de
transfusão); reumatológicas (osteoartrose, doença reumatóide juvenil, gota, lúpus eritematoso sistêmico, artrite
infecciosa, doença do colágeno); neurológicas (coma, cefaléias, epilepsia, acidente vascular cerebral, meningites,
neuropatias periféricas, ecefalopatias, psiquiátricas, alcoolismo, abstinência alcóolica, surtos psicóticos, pânico,
depressão); infecciosas e transmissíveis (sarampo, varicela, rubéola, poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, raiva, febre
tifóide, hanseníase); doenças sexualmente transmissíveis, (AIDS); doenças de chagas, esquistossomose, leichmaniose,
lesptopirose, malária, tracoma, estreptococcias, estafilococcias, doença meningocócica, infecções por anaeróbicos,
toxoplasmose, viroses; dermatológicas (escabiose, pediculose, dermatofitoses, eczema, dermatite de contato,
onicomicoses, infecções bacterianas; imunológicas, doença do sono, edema angioneurótico, urticária, anafiloxia,
ginecológicas, doença inflamatória pélvica, câncer ginecológico, leucorréias, câncer da mama, intercorrentes no ciclo
gravídico. PSF-Programa Saúde da Família – SUS. Princípios básicos; atribuições dos membros da equipe; recrutamento;
fontes orçamentárias; evolução histórica; ética nas visitas domiciliares; atividades comunitárias; programas e ações nas
unidades básicas; Conselho municipal de saúde; Agentes comunitários de saúde (recrutamento, composição e
atribuições); Legislação (Lei N.8.080 de 19 setembro de 1990, Lei 8142, de 28 de Dezembro de 1990; NOBSus 1996;
Portaria n. 399/GM de 22 de Fevereiro de 2006).
NUTRICIONISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
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tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Unidades de Alimentação e Nutrição-objetivos e características, planejamento físico, recursos
humanos, abastecimento e armazenamento, custos, lactário, banco de leite e cozinha dietética. Planejamento, avaliação e
cálculo de dietas e ou cardápio para: pré-escolar, escolar e adolescente. Terapia Nutricional. Nutrição enteral e parenteral.
Processo de digestão e Vias de excreção de nutrientes. Indicadores de conversão e de reidratação; Higiene e tecnologia de
alimentos: Contaminação, alteração e conservação de alimentos; Toxinfecções alimentares; Controle sanitário na área de
alimentos; Alimentação institucional: Teorias da administração: clássica, relações humanas, estruturalista; Etapas do
planejamento do serviço de alimentação; Regulamentação das atividades do profissional de nutrição.
PSICÓLOGO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Psicologia do Desenvolvimento. Desenvolvimento psicológico e educação. Desenvolvimento
da personalidade. Avaliação psicológica/psicodiagnóstico. Psicologia na Assistência Social. Necessidades Educativas
Especiais e Aprendizagem escolar. Orientação familiar; O psicólogo em equipes interdisciplinares. Fundamentos da
Psicoterapia. O papel do psicólogo no contexto da inclusão de pessoas com necessidades educativas especiais. Atribuições
profissionais do psicólogo no Brasil. Diretrizes SUS e SUAS. Código de ética. ECA. Estatuto do Idoso. Trabalho do psicólogo
no CRAS, CRESS, NASF.
TECNÓLOGO DE PROCESSAMENTO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto, ponto de vista ou ideia central
defendida pelo autor, argumentação, elementos de coesão, inferências, estrutura e organização do texto e dos parágrafos).
Tipologia e gêneros textuais. Figuras de linguagem. Emprego dos pronomes demonstrativos. Relações semânticas
estabelecidas entre orações, períodos ou parágrafos (oposição/contraste, conclusão, concessão, causalidade, adição,
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alternância etc.). Relações de sinonímia e de antonímia. Sintaxe da oração (período simples; termos fundamentais e
acessórios da oração; tipos de predicado) e do período (período composto por coordenação e por subordinação). Funções
do que e do se. Emprego do acento grave. Emprego dos sinais de pontuação e suas funções no texto. Ortografia.
Concordâncias verbal e nominal. Regências verbal e nominal. Emprego de tempos e modos verbais. Formação de tempos
compostos dos verbos. Locuções verbais (perífrases verbais); Sintaxe de colocação pronominal.
Conhecimento de Informática: Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e
apresentações: ambiente Microsoft Office. Sistema operacional: Windows. Conceitos básicos e modos de utilização de
tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à Internet e intranet. Conceitos de organização e de
gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Certificação e assinatura digital. Segurança da Informação.
Conhecimentos Gerais: Aspectos geográficos, históricos, físicos, econômicos, sociais, políticos e estatísticos do Brasil, do
Estado e do Município. Símbolos nacionais, estaduais e municipais. Atualidades nos assuntos relacionados a economia,
história, política, meio ambiente, justiça, segurança pública, saúde, cultura, religião, esportes, inovações tecnológicas e
científicas do Município, do Estado, do Brasil e do mundo. Lei Orgânica do Município.
Conhecimentos Específicos: Gerência de Projetos e Qualidade de Software. Integração de Serviços e Redes Ambientes
Distribuídos – Gerência e Segurança de Redes. Redes com arquiteturas ponto a ponto e Cliente/Servidor, principais meios
de transmissão, modelo OSI e protocolo TCP/IP. Sistemas Operacionais Windows Windows 2003 Server, 2008 Server, XP e
7, manutenção de contas/senhas, permissões de arquivos, trabalho conectado à rede, compartilhamento de recursos em
rede, principais arquivos de inicialização, arquivos de lote/scripts). Gerenciamento de Backups: Tipos de Fitas e Unidades
de Backup Dat, DLT, LTO, Ferramentas de Backup (Bácula e BackupExec). Conceitos básicos: Hardware e Software; sistema
operacional; programas aplicativos; redes de computadores; Internet; email; transferência de arquivos. Noções Básicas de
microcomputador – componentes, dispositivos de entrada e saída, periféricos, processadores, tipos de memória,
dispositivos externos. Vírus de computador – Definição e programas antivírus; tipos de vírus. Sistemas gerenciadores de
banco de dados; linguagem de definição e manipulação de dados; SQL; controle de proteção, segurança e integridade;
banco de dados relacional, orientado a objetos e distribuído; controle de transações; controle de concorrência. Rede de
Computadores: fundamentos de comunicações de dados; meios físicos; sistema de transmissão digital e analógica;
dispositivos, componentes e sistemas de cabeamento.
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ANEXO II – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Auxiliar em atividades operacionais de serviços especializados, tais como carpintaria, marcenaria, serralheria, encanador,
lavanderia, jardinagem e outros; Auxiliar operadores de maquinas e veículos em atividades operacionais e de manutenção
segundo orientações; Executar serviços de limpeza em geral e conservação de próprios municipais; Remover volumes,
maquinas, móveis e equipamentos sempre que solicitados, executar serviços de lavagem, lubrificação e limpeza em geral
em veículos e equipamentos, operar bomba de combustíveis, fornecendo combustíveis nas proporções requeridas; Trocar
e completar óleo e água em veículos; Manobrar internamente veículos e equipamentos rodoviários para a realização de
suas atividades, engraxar e pulverizar veículos e equipamentos, manualmente ou utilizando equipamentos próprios;
Substituir pequenas peças; Auxiliar sob a supervisão, em atividades relacionada a mecânica de veículos e equipamentos;
serviços de jardinagens preparando a terra pra plantio, efetuar a conservação de jardins, canteiros, vasos, floreiras e
outros; Realizar o plantio, replantio, desbrota, poda, enxerto de diferentes plantas segundo orientações técnicas; executar
tarefas normais e rotineiras que exigem esforço físico constante; Executar valas e fossas, abrir picadas e fixar piquetes;
Transportar equipamentos e materiais diversos sob orientação; Efetuar carga e descarga de materiais diversos,
equipamentos, animais e outros; Auxiliar nos trabalhos relativos a obras de construção civil e produção diversas.
RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DE TERCEIROS: As possibilidades de se provocar acidentes a terceiros são
mínimas.
RESPONSABILIDADE POR MAQUINÁRIOS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E PATRIMÔNIO: As possibilidades de perdas e
descuidos são mínimos.
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Recepcionar pacientes em consultório dentário e auxiliar o cirurgião dentista em suas atividades, controlar a agenda de
consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas para mantê-la organizada, auxiliar o dentista
colocando os instrumentos a sua disposição para efetuar extração, obturação e tratamento em geral, proceder diariamente
a limpeza e assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os instrumentos para assegurar a
higiene e a assepsia cirúrgica, orientar na aplicação de flúor para prevenção de cárie, bem como demonstra as técnicas de
escovação para crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas educativos controlar movimento de
paciente, bem como, prepare-se para o tratamento odontológico, executar outras tarefas correlatas determinadas pelo
supervisor imediato.
RESPONSABILIDADE POR SEGURANÇA DE TERCEIROS: As possibilidades de se provocar acidentes a terceiros são altas.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
consideradas confidenciais e exige cuidados normais para evitar sua divulgação, que se concretizada, poderá causar
embaraços e inconvenientes e até prejuízos a terceiros e a instituição.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Digitação de anotações, cartas, circulares, tabelas, gráficos, ordens de serviço, resoluções, ofícios e outros documentos na
forma padronizada segundo seus próprios critérios, providenciar a reprodução e despachos do chefe imediato; Redigir
documentos, recepcionar pessoas, tomando ciência de assuntos a serem tratados, encaminhando-os e prestado-lhes as
informações necessárias e desejadas; Organizar e manter em ordem arquivo de documentos a sua responsabilidade,
procedendo a classificação, etiquetagem e guarda dos mesmos para conserva-los e facilitar consulta; Fazer coleta e o
registro de dados de interesse da repartição, comunicando-se com as fontes de informação e efetuando anotações
necessárias para possibilitar a preparação de relatórios ou estudos da direção da repartição; Fazer requisição de materiais,
registro e distribuição de expedientes dos servidores e da repartição.
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INICIATIVA: tarefas variadas e de alguma complexidade. As diretrizes gerais são estabelecidas pela direção dos órgãos em
que o ocupante do cargo esteja lotado, cabendo a este a iniciativa de julgar os processos mais convenientes.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão para evitar erros que possam
causar considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a planos e objetivos de
assuntos considerados estritamente confidencias que se forem divulgados, poderão causar embaraços e médios prejuízos
financeiros ou morais à instituição. Discrição e integridade máximas são requisitos essenciais do cargo.
CUDIDADORA SOCIAL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando os assistidos colocados sob seus cuidados;
administrar o lar, realizando e organizando as tarefas a ele pertinentes; dedicar-se, com exclusividade aos assistidos que
lhes forem confiados; residir, juntamente com eles a fim de suprir suas necessidades, através de atividades básicas e
instrumentais da vida diária, estimulando a independência e respeitando a autonomia dos abrigados, devendo ainda
oferecer condições de alimentação, saúde, educação, higiene e afeto. Cuidar da higiene pessoal, que consiste nos cuidados
da limpeza do corpo e da boca e também do vestuário que usam no dia-a-dia; cuidar da higiene do ambiente, que consiste
nos cuidados com a limpeza do espaço onde residem, cuidar da alimentação, que consiste nos cuidados com o
armazenamento e o preparo dos alimentos, bem como, na estimulação e auxílio na alimentação do assistido e quando
necessário, no preparo de alimentos diferenciados; cuidar das medicações, que consiste em ministrar estas medicações,
quando necessárias, nos horários indicados pelo médico e de acordo com suas instruções; cuidar do lazer, trabalho e
atividades fora de casa, que consiste em fazer companhia, conversar sobre assuntos do interesse do assistido, ver televisão,
ajudar em trabalhos manuais, acompanhá-lo a festas, cerimônias religiosas, consultas médicas, exames, idas ao banco, etc;
cuidar dos estímulos, que consiste em fazer com que a pessoa assistida descubra as coisas que gosta de fazer, que tome
decisões, que coopere em algum trabalho, que mantenha a prática do autocuidado: deve, além disso, apoiar e estimular
sua vida social, de modo a que permaneça ativo e participativo, para sentir-se valorizado, preservando a autoestima; e
incentivando a comunicação, a socialização através do convívio, a recreação e o lazer;
INICIATIVA: Ocupante do cargo deverá ser capaz de executar todos os afazeres domésticos, como lavar, passar e cozinhar,
etc.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contato frequente interno e externo, que requerem tato, discernimento e
certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão, para evitar erros que possam
causar consideráveis prejuízos.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos considerados
confidenciais que, se forem divulgados, poderão causar embaraços e/ou médios prejuízos financeiro ou moral à
instituição. Descrição e integridade máxima são requisitos máximos do cargo.
EDUCADOR SOCIAL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Executar, sob supervisão técnica, atividades sócio-educativas e administrativas nos programas e nas atividades de Proteção
Social Básica às pessoas que mantém vínculo com a família e comunidade, incluindo ações sócio-educativas de
convivência, promoção social, atendimento com recursos emergenciais e de geração de trabalho e renda e nos programas
e nas atividades desenvolvidas pela Proteção Social Especial de Média Complexidade com atendimento às famílias e
indivíduos com seus direitos violados, mas cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos e Proteção Social
Especial de Alta Complexidade onde as famílias e indivíduos se encontram sem referência e/ou em situação de risco,
necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.
INICIATIVA: Tarefas variadas e de alguma complexidade, as diretrizes gerais são estabelecidas pela supervisão, cabendo ao
ocupante do cargo a iniciativa de julgar os processos mais convenientes.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contato frequente interno e externo, que requerem tato, discernimento e
certo grau de persuasão.
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RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão, para evitar erros que possam
causar consideráveis prejuízos.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a planos e objetivos de assuntos
considerados estritamente confidenciais que, se forem divulgados, poderão causar embaraços e/ou médios prejuízos
financeiro ou moral à instituição. Descrição e integridade máxima são requisitos máximos do cargo.
ADVOGADO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Representar o Município nos feitos em que ele seja autor, réu, oponente ou assistente, em qualquer Juízo, instância ou
Tribunal, inclusive Tribunal de Contas, receber citações e intimações, emitir pareceres sobre questões jurídicas relacionadas
à Municipalidade, minutas de contratos, editais e processos licitatórios, convênios, auxílios e programas e outros atos
jurídicos; Quando solicitada pela Secretaria de Administração, elaborar minutas de atos normativos tais como leis,
decretos, portarias; proceder a cobrança amigável ou judicial da dívida ativa; promover as desapropriações amigáveis ou
judiciais; orientar e preparar processos administrativos, prestar assessoramento jurídico ao Prefeito e aos demais órgãos da
Prefeitura, fazer a revisão em todos os atos da administração visando a preservação da legalidade e demais princípios
constitucionais atinentes à espécie.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
ARQUITETO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Elaborar estudos e projetos de edificações, urbanização e paisagismo; Orientar, acompanhar e fiscalizar os trabalhos de
construção e reforma das edificações da Instituição; Elaborar todo o planejamento da construção definindo materiais, mão
de obra, custos, cronograma de execução e outros elementos; Coordenar e coletar dados referentes aos aspectos físicos,
econômicos e outros fatores e realizar estudos de urbanização que determinam a natureza, amplitude de ritmo de
crescimento e desenvolvimento urbano do campus e suas extensões; Assessorar a Instituição sobre projetos e reformas e
demais necessidades construtivas; Acompanhar e gerenciar o processo de aprovação dos projetos arquitetônicos junto aos
órgãos vigentes fiscalizadores; Elaborar layouts de placas de obras, inaugurações e comunicação interna do campus;
Manter atualizado o cadastro das obras executadas e concluídas; Participar de programa de treinamento, quando
convocado; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de
ensino, pesquisa e extensão; Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e
preservação ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
informática; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que possam causar
moderados prejuízos tanto em termos de montantes como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
ASSISTENTE SOCIAL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Elaborar, implementar, executar e avaliar planos, projetos e políticas de âmbito de atuação do Serviço Social; Encaminhar
providencias e prestar orientação social a indivíduos, grupos e diferentes segmentos da população, inclusive aquelas
relativas à identificação eficaz dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos; Planejar, organizar e administrar
benefícios e serviços sociais; Planejar, executar e avaliar pesquisas socioeconômicas que contribuam para o conhecimento
da realidade individual familiar e social, possibilitando a eleição de alternativas de intervenção; Prestar assessoria e
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consultoria a órgãos da Administração Pública Municipal, empresas, entidades, e movimentos sociais, em matéria
relacionada às políticas sociais, bem como, no exercício e defesa dos direitos civis, políticos e sociais da coletividade.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados, e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão para evitar erros que possam
causar considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos considerados
estritamente confidencias que se forem divulgados, poderão causar embaraços e médios prejuízos financeiro ou moral à
instituição. Discrição e integridade máximas são requisitos essenciais do cargo.
ASSISTENTE TÉCNICO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Executar, acompanhar e controlar no âmbito da Administração Municipal, atividades envolvendo suprimentos, patrimônio,
orçamento, organização e métodos e outros afins, aplicando conhecimentos adquiridos e atuando conforme normas
próprias do setor, visando assegurar condições de funcionamento regular e eficiente da Administração como um todo;
Orientar na previsão de gastos, orientar a Comissão de Licitações na expedição de atos concernentes; Realizar vistorias
técnicas em imóveis e equipamentos e materiais adquiridos classificando-os segundo os padrões legais; prestar
informações aos órgãos da Administração sobre suas atividades e para instrução de processos; preencher e controlar a
manutenção do Cadastro Fiscal vinculando-o aos aspectos básicos da legislação tributaria; Elaborara relatórios de suas
atividades, auxiliar na coleta de informações para analise, revisão e implantação de sistemas e métodos de trabalho; atuar
em atividades e projetos de gestão de pessoal como benefícios, capacitação, avaliação, concurso e seleção, legislação,
preparação e instrução de processos; Elaborar e digitar minutas de Editais Licitatórios e de contratos administrativos
referentes; Encaminhar pedidos de reserva de dotações orçamentária e averiguação de sua regularidade sob o aspecto
legal; Auxiliar nas atividades da Assessoria Jurídica e outras tarefas correlatas à legislação municipal, inclusive assistir na
fiscalização do cumprimento da legislação tributária municipal; fiscalizar e promover o lançamento de créditos tributários,
e de cobrança relativas ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
INICIATIVA: Tarefas em geral padronizadas mas que requerem decisões que consistem em pequenas modificações de
praticas estabelecidas que quase sempre se repetem. Servidor recebe instruções em quase todas as fases do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos regulares com outros órgãos da Administração Municipal para
fornecer ou obter informações. Requer tato para evitar interpretações erradas.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que possam causar
moderados prejuízos tanto em termos de montantes como em prejuízos ao desenvolvimento do Trabalho.
BIÓLOGO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Estudar seres vivos, desenvolver pesquisas nas diversas áreas da biologia. Inventariar biodiversidade. Organizar coleções
biológicas, manejar recursos naturais, desenvolver atividades de educação ambiental. Realizar diagnósticos biológicos,
moleculares e ambientais. Realizar pesquisa na natureza e em laboratório, estudando origem, evolução, funções,
estrutura, distribuição, meio, semelhanças e outros aspectos das diferentes formas de vida. 2. Colecionar, conservar,
identificar e classificar as diferentes espécimes. 3. Produzir e publicar artigos ou trabalhos de natureza científica sobre a
sua área de atuação. 4. Elaborar relatórios técnicos e pareceres de sua competência. 5. Participar, conforme a política
interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. 6. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. 7. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental. 8. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de
equipamentos e programas de informática. 9. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro de padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
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RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
CIRURGIÃO DENTISTA
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Executar rotinas técnicas de trabalho do Cirurgião Dentista, exames clínicos, radiológicos, diagnósticos e prognósticos,
tratamento preventivo básico e ortodôntico, tratamento curativo; anamneses, prescrição de medicamentos,
encaminhamentos, etc...; Executar rotinas administrativas de apoio, controle do material odontológico, de informações,
orientação de pessoal auxiliar, conservação de bens e imóveis; Propor ou participar de ações dentro dos princípios da
odontologia integral, visando a proteção e recuperação do indivíduo no seu contexto social, através de participação de
equipes multidisciplinares, desenvolvimento de programas, padrões técnicos de trabalho, vigilância sanitária e
epidemiológica em odontologia.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro de padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos freqüentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão, para evitar erros que possam causar
considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
CONTADOR
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, supervisionando, orientando a sua execução e
participando dos mesmos, de acordo com as exigências legais e administrativas; em especial elaborar o Plano Plurianual
(PPA),a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA), fazer as Suplementações e Anulações
Orçamentárias, participar da elaboração das Leis Orçamentárias, Decretos Orçamentários, encaminhar ofícios para a Caixa
Econômica, DMU, TCE/PR., assumir as Implantações de Contas Contábeis, Implantações de Bancos de Dados, Implantação
de Credores, Contratos, Recursos; Inscrições de Dívidas, Tipos de Despesas; Implantação e controle de Talonários de
Cheques, Certidões; Prestações de Contas-Convênios; Implantação de Permissões de Processos, Configurações;
Empenhamentos; Liquidação de Empenhos; Liquidação de Restos a Pagar; Anulação de Empenhos, Liquidações, Ordens de
Pagamentos; Lançamentos de Receitas, Baixa de Ordens de Pagamentos, Lançamentos de Despesas-Extras, Baixa de Restos
a Pagar, Transferências Bancárias, Cancelamentos de Restos a Pagar, Débitos de Tesouraria, Anulação de Arrecadações,
Receitas Lançadas; Conciliações Bancárias; Encerramentos Mensais; Encerramentos Anuais; Início dos Exercícios Mensais e
Anuais; Emitir empenhos, Ordens de Pagamentos; Emitir Despesas Extras, Restos a Pagar; Emitir Anulação de Empenhos,
Ordens, Liquidações; Emitir Relatórios de Receitas, Despesas; Emitir Livro Diário; Tesouraria Diária (Boletim do Caixa,
Receita, Despesa, Movimentação Bancária, Movimentação Geral do Caixa, Fluxo de Caixa, Pagamentos Efetuados);
Balancetes Mensais (Receitas, Despesas, Verificação, Contas do TCU); Anexos Mensais (Balancete Financeiro, Balancete do
Razão, Demonstrativos das Contas Bancos, Demonstrativos dos Recursos Recebidos a Qualquer Título, Comparativos das
Despesas Empenhadas, Liquidadas e Pagas, Quadro de Demonstrativos com a Despesa com Pessoal); Anexos Anuais
conforme a Lei 4.320/64 (Anexos 01, 02, 02, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,17 e Balanço da Execução
Orçamentária e Financeira); Emissão dos Anexos do Tesouro; Relatórios Cadastrais, Relatórios Gerenciais; Conciliação da
Folha de Pagamento; conferencia e Relatório Mensal do INSS Patronal e Individual; Backup Diário dos Sistemas Contábil,
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Compras, Folha de Pagamento, Patrimonial, Proposta, Plurianual, L.R.F, Gedoc.;– Validação de todos os sistemas ligados a
contabilidade; Atualização dos sistemas ligados a contabilidade; SISTN do 1º ao 6º Bimestre; Declarações da LRF Bimestrais
e Semestrais e Anuais a CEF; Balanços Anuais ao TCE/PR, Ofício circulares anuais ao TCE/PR; PPA, LDO e LOA ao TCE/PR;
Relatórios e Balanços a Secretaria da Fazenda Federal; preenchimento do SIOPS/Saúde semestrais; Preenchimento do
SIOPE/Educação Anual; Balancetes de Arrecadações ao INSS; Emissão dos Anexos Mensais, Bimestrais, Quadrimestrais,
Semestrais e Anuais da LRF cfe. Portarias 190/02, 190/06, 586/05 e 587/05, Reempenhamentos, liquidações e ordens de
pagamentos, bem como toda a parte integrante da Câmara dentro do Orçamento Municipal; Assessorar sobre problemas
contábeis especializados da instituição de alta complexidade, dando pareceres sobre a ciência de práticas contábeis, a fim
de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação dos setores; Realizar trabalho.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro de padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
ENFERMEIRO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Prestar assistência de enfermagem a nível individual e coletivo, examinando pacientes, orientando, fazendo educação em
saúde, acompanhando a evolução, prescrevendo medicamentos conforme rotina; Registrando o atendimento em
documento próprio, e referenciando outros níveis de assistência quando necessário; Participar de equipe multiprofissional
na elaboração de diagnósticos de saúde da população; Participar da elaboração, execução, adequação e/ou coordenação
de programas e projetos, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; Promover a integração
entre as unidades de saúde, o hospital municipal, a comunidade e outros serviços locais, visando a promoção da saúde;
Participar do planejamento, coordenação, execução e avaliação de campanhas de vacinação, estabelecendo locais, metas,
equipamentos, pessoal e outros itens necessários: Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal de enfermagem,
pessoal de apoio administrativo, zeladoras, conforme delegação, realizando a educação em serviço e em período de
adaptação, planejando cronograma, orientando atividades, avaliando o desempenho técnico administrativo, fornecendo
parecer técnico sobre o aproveitamento do mesmo, visando a boa qualidade de serviço prestado; Formar profissionais do
nível médio de enfermagem, orientar e informar alunos de enfermagem de outras instituições, colaborando na formação
de profissionais de saúde; Planejar a necessidade, avaliar a qualidade, controlar e dar parecer técnico sobre
medicamentos, materiais de consumo imunobiológicos e equipamentos solicitando a manutenção ou reparo quando
necessário; participar de montagem de unidade prestadora de serviços de saúde, planejando necessidades de
equipamentos, materiais e insumos; Participar, coordenando e executando programas de saúde pública, dando instruções
e informações aos demais integrantes destes programas, visando a melhoria das condições de vida da população,
principalmente os mais carentes; Prestar orientação aos Agentes Comunitários de Saúde e coordenar os trabalhos.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos pessoas e assuntos de rotina, fornecendo e obtendo informações
para a execução do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos confidenciais e exige
discrição e cuidados normais.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
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Projetar, executar e operacionalizar serviços especializados relativos à adubação, plantio e combate às pragas, colheita e
beneficiamento de vegetais, reflorestamento, criação de rebanhos, mecanização agrícola, controle a erosão e proteção ao
meio ambiente, e industrialização de produtos alimentícios de origem vegetal e animal; Projetar e supervisionar a
construção de instalações específicas para o armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, sistemas de irrigação
e drenagens para fins agrícolas e construções rurais; Assessorar e prestar assistência técnica aos produtores rurais; Realizar
estudos de viabilidade econômica da exploração de diferentes culturas; Promover e participar de eventos educativos
informativos ligados ao setor; Promover, estimular e executar atividades relativas a discussão sobre as políticas
desenvolvidas no setor agropecuário e de abastecimento alimentar, visando estabelecer prioridades e metas a serem
atingidas.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro de padrões adequados, e sugerir
mudanças com base em conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos pessoas e assuntos de rotina, fornecendo e obtendo informações
para a execução do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos confidenciais e exige
discrição e cuidados normais.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Avaliar e minimizar os impactos ambientais indesejáveis. Reduzir os efeitos adversos das atividades produtivas nos meios
físicos e biológicos. Analisar a susceptibilidade e vocações naturais do meio ambiente. Elaborar estudos de impactos
ambientais. Apresentar proposição e implementação e monitoramento de medidas ou ações mitigadoras. Participar do
controle da qualidade ambiental. Gestão de tratamento de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Pesquisa operacional e
estudo de poluição da água, ar e solo. Estudo de redes de saneamento. Análises de riscos e impactos ambientais, além de
estudos de indicadores ambientais. Análise de ciclo de vida de produtos. Estudo de economia ambiental. Desenvolvimento
de estudos e modelagem matemática de ecossistemas. Estudo de energias renováveis e alternativas/Planejamento
energético. Estudo de tecnologias limpas e valorização de resíduos. Análise de auditorias ambientais. Gestão e
planejamento do uso de áreas urbanas. Gestão de recursos hídricos e ordenamento de territórios. Análise em
geoprocessamento e sistemas de informações geográficas (SIG), com ênfase ao meio físico. Elaborar relatórios técnicos e
pareceres de sua competência. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos,
convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Participar de programa de treinamento, quando convocado.
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro de padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
ENGENHEIRO CIVIL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia relativos a estrutura de edificações, tráfegos, vias publicas e obras de
pavimentação, sistemas de água e esgoto, aproveitamento de recursos naturais, serviços e equipamentos urbanos, rurais e
regionais, entre outros; Estudar características, especificações e preparar plantas, orçamentos de custos, técnicas de
execução e outros dados, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo de obras, dentro dos padrões
técnicos exigidos; Efetuar vistorias, perícias, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos;
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Participar de planos gerais e específicos, que visem o posicionamento institucional frente a comunidade no que se tange a
sua especialidade e formação.
INICIATIVA: Ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados, e sugerir
mudanças.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
FARMACÊUTICO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a serem realizados, atuar em equipe
multiprofissional ao desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em equipe multiprofissional
assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde da população, em
seus aspectos individuais e coletivos, desenvolver atividades de planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle
de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos farmacêuticos, atuar no
controle e gerenciamento de medicamentos e contratos (políticas de saúde e de medicamentos); prestar assistência
farmacêutica na dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos, envolvendo revisão, atualização, inspeção e
fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de perícias técnicas-legais relacionadas com atividades, produtos,
formulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; atuar na seleção (padronização), compra
(licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de medicamentos e correlatos; atuar no controle de qualidade,
inocuidade e eficácia dos medicamentos; desenvolver atividades de formação e educação, facilitar o acesso e participação
do paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando a alta – cuidado e as praticas de educação em
saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários e
voluntários; atuar na comunidade através de ações intersetoriais.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
EXPERIÊNCIA: A ser especificada no Edital de abertura do respectivo concurso.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e externos que requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão, para evitar erros que possam causar
considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos considerados de
estritas confidencias de pacientes e doenças, que se forem divulgados, poderão causar embaraços e/ou graves e médios
prejuízos financeiros e morais a terceiros e à instituição. Discrição e integridade máxima são requisitos essenciais do cargo.
FISCAL DE TRIBUTAÇÃO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Executar procedimentos de fiscalização externos (trabalho de campo), praticando os atos definidos na legislação específica,
inclusive os relacionados com a apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e assemelhados;
examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais contribuintes, não
se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no Art. 1.193 do
mesmo diploma legal; proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da legislação tributária; e
supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte; e em caráter geral, controlar a manutenção do Cadastro
Fiscal vinculando-o aos aspectos básicos da legislação tributaria; Elaborar relatórios de suas atividades, auxiliar na coleta
de informações para analise, revisão e implantação de sistemas e métodos de trabalho; fiscalizar o cumprimento da
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legislação tributária municipal; constituir o crédito tributário relativo ao IPTU, ISSQN, ITBI, taxas e contribuições mediante
lançamento; inclusive fiscalizar e promover o lançamento de créditos tributários e de cobrança relativas ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR); controlar a arrecadação e promover a cobrança dos demais tributos municipais,
aplicando penalidades; exercer as demais atividades inerentes à competência do Departamento de Tributação do
Município de Nova Tebas.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados, e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão para evitar erros que possam
causar considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos considerados
estritamente confidencias que se forem divulgados, poderão causar embaraços e médios prejuízos financeiros ou morais à
instituição. Discrição e integridade máximas são requisitos essenciais do cargo.
FISIOTERAPIA
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Diagnosticar o estado de saúde de doentes e acidentados para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos
afetados; Planejar, executar, acompanhar, orientar com exercícios, e avaliar o tratamento especifico no sentido de reduzir
ao mínimo as consequências da doença; Diagnosticar e prognosticar situações de risco a saúde em situações que
envolvam sua formação; Supervisionar, treinar, avaliar atividades da equipe auxiliar; Controlar informações, instrumentos,
equipamentos necessários à execução eficiente de sua atividade; Executar outras atividades afins, colaborando para o
aprimoramento dos serviços da saúde pública.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e externos que requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão, para evitar erros que possam causar
considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a assuntos considerados de
estritas confidencias de pacientes e doenças, que se forem divulgados, poderão causar embaraços e/ou graves e médios
prejuízos financeiros e morais a terceiros e à instituição. Discrição e integridade máxima são requisitos essenciais do cargo.
FONOAUDIÓLOGO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Diagnosticar, elaborar programas, atender encaminhar pacientes, na área de comunicação oral e escrita; Orientar
tecnicamente o corpo docente e administrativo das escolas de ensino fundamental e infantil, e outras instituições; Orientar
a família quanto à atitudes e responsabilidades no processo de educação e ou reabilitação do educando; Acompanhar o
desenvolvimento do educando na escola e ou outras modalidades de atendimento em educação especial; Avaliar e
elaborar relatórios específicos de sua área de atuação, individualmente, ou em equipe profissionais; Participar de equipes
multidisciplinares visando a avaliação diagnostica, estudos de casos, atendimentos e encaminhamentos de educando;
Executar outras atividades que contribuam para a eficiência de sua área profissional.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados, e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
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MÉDICO CLÍNICO GERAL
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Prestar atendimento médico e ambulatorial examinando pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrevendo,
orientando e acompanhando a evolução, registrando a consulta em documento próprio, e encaminhando a outros centros
quando necessário; Executar atividades médico-sanitárias, exercendo atividades clinica, procedendo a cirurgias de
pequeno, médio e grande porte, e laboratoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua
área de atuação, desenvolvendo ações que visem a promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar
de equipe multidisciplinar e multiprofissional na elaboração de diagnostico de saúde da área, analisando dados de saúde
da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Coordenar as atividades
médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando de estudos de casos, estabelecendo planos de
trabalho, visando prestar assistência integral do indivíduo; Participar na elaboração e ou adequação de programas, normas
e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade de ações de saúde, orientar a equipe de técnicos e assistentes
na atividade delegadas;
Realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos de causa-mortis, assinar os respectivos
atestados de óbitos;
Coordenar, orientar e supervisionar as ações de saúde das unidades do município e bem assim de programas específicos de
saúde quando designado para tal.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos ou externos que requerem tato e
discernimento e certo grau de persuasão.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas dentro de padrões adequados, e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais e experiência.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a planos e objetivos de assuntos
considerados estritamente confidenciais que, se forem divulgados, poderão causar embaraços e/ou grandes prejuízos
financeiros ou morais à instituição.
NUTRICIONISTA
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição no campo da educação, trabalho e de outros;
analisar carências alimentares e conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos; controlar a estocagem, preparação,
conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir para a melhoria proteica, racionalidade, economicidade,
higiene nos regimes alimentares da clientela; desenvolver campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de
contribuir para a criação de hábitos e regimes alimentares adequados entre a clientela; coordenar e supervisionar a
nutrição das crianças atendidas nas creches e escolas municipais.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro de padrões adequados e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO: O trabalho exige considerável atenção e exatidão, para evitar erros que possam causar
considerável prejuízo.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
PSICÓLOGO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Desenvolver diagnóstico psicossocial no setor em que atua visando a identificação de necessidades e da clientela alvo de
sua atuação; Planejar, desenvolver, executar, acompanhar, validar e avaliar estratégias de intervenções psicossociais
diversas, a partir das n das necessidades e clientelas identificadas; Participar, dentro de sua especialidade, de equipes
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multidisciplinares e programas de ação comunitária visando a construção de uma ação integrada; Desenvolver ações de
pesquisas e aplicações praticas da psicologia no âmbito da saúde, educação, trabalho, social etc, Desenvolver outras
atividades que visem a preservação, promoção, recuperação, reabilitação da saúde mental e valorização do homem;
Assessorar, prestar consultoria e dar pareceres dentro de uma perspectiva psicossocial.
INICIATIVA: O ocupante do cargo deverá ser capaz de solucionar problemas, dentro dos padrões adequados, e sugerir
mudanças com base em seus conhecimentos profissionais.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos frequentes internos e/ou externos que, requerem tato,
discernimento e certo grau de persuasão.
RESPONSABILIDADE POR DECISÃO E PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que
possam causar consideráveis prejuízos tanto em termos de valores como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
considerados confidenciais a nível geral e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá
causar embaraços inconvenientes e até prejuízos a terceiros e à instituição.
TECNÓLOGO DE PROCESSAMENTO
DESCRIÇÃO SINTÉTICA E ANALITICA
Desenvolver soluções computacionais na área de software aplicativos em diversas áreas; atuar na implantação de
automatização, previsão e administração de custos de informatização e geração de documentos dos sistemas, testando seu
funcionamento de acordo com padrões estabelecidos e normas específicas; elaborar relatórios técnicos referentes a testes,
ensaios, experiências e inspeções; analisar e estabelecer a utilização de sistemas de processamento de dados, estudar,
pesquisar o desenvolvimento de equipamentos, programas, aplicativos e adequação dos sistemas de promoção; elaborar
planos de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas, prestar assistência aos usuários; verificar a integridade dos
sistemas; realizar suporte aos usuários em software e em hardware; codificar, compilar e implantar sistemas; promover o
treinamento de usuários; instalar equipamentos e montagem de servidores
INICIATIVA: Tarefas em geral padronizadas, mas que requerem decisões que consistem em pequenas modificações de
praticas estabelecidas que quase sempre se repetem.
RESPONSABILIDADE POR CONTATO HUMANO: Contatos regulares com outros órgãos da Administração Municipal para
fornecer ou obter informações. Requer tato para evitar interpretações erradas.
RESPONSABILIDADE POR PRECISÃO: O trabalho exige atenção e exatidão razoáveis, para evitar erros que possam causar
moderados prejuízos tanto em termos de montantes como em prejuízos ao desenvolvimento do trabalho.
RESPONSABILIDADE POR INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS: O trabalho proporciona acesso a dados e informações
consideradas confidenciais e exige cuidados normais para evitar sua divulgação que, se concretizada, poderá causar
embaraços inconvenientes e até prejuízos à Administração.
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ANEXO III – FORMULÁRIO PROVA DE TÍTULOS
Para Advogado, Arquiteto, Assistente Social, Assistente Técnico, Biólogo, Cirurgião Dentista, Contador, Enfermeiro,
Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fiscal de Tributação, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Nutricionista e Tecnólogo de Processamento preencher a tabela a seguir:
DADOS PESSOAIS
Nome:_________________________________________________________________________________________

RG:____________________________________________________________________________________________

Número de Inscrição:_____________________________________________________________________________

Cargo:_________________________________________________________________________________________
Prezado Candidato,
Preencha esse formulário e coloque dentro do envelope, acompanhado dos demais documentos para a Prova de Títulos.
Marque com “X” a coluna do item enviado;
Os títulos serão conferidos pela banca responsável para pontuação final dos títulos.

ENVIADO

PONTUAÇÃO
UNITÁRIA
(Preenchimento
pela banca)

TÍTULO
Diploma devidamente registrado, ou certificado/declaração
de conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível de
Doutorado, na área para o cargo em que se inscreveu,
acompanhado do histórico escolar.
Diploma devidamente registrado, ou certificado/declaração
de conclusão de curso de Pós-Graduação, em nível “Stricto
Sensu”, em nível Mestrado, na área para o cargo em que se
inscreveu, acompanhado do histórico escolar.
Diploma devidamente registrado, ou certificado/declaração
de conclusão de curso de Pós-Graduação “Lato Sensu”, em
nível Especialização, na área para o cargo em que se
inscreveu, com carga horária mínima de 360 horas,
acompanhado do histórico escolar onde constem as
disciplinas cursadas e a respectiva carga horária.
Total de Pontos
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PONTUAÇÃO
FINAL
(Preenchimento
pela banca)

