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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA Nº 01/2016
O Prefeito do Município de Santana do Itararé,, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital,
em conformidade com a Constituição Federal, Lei nº 043/2007, Lei nº 08/2013, Lei nº 018/2015, Lei nº 02/2016,, Lei nº 013/2016, Lei nº 014/2016 e
demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de CONCURSO PÚBLICO,, sob o regime estatutário, para o provimento de
vagas do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1
1.2

1.3

1.4

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à UNESPAR - Campus de Paranavaí, sob sua
inteira responsabilidade, organização e controle.
A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, no quadro de servidores da Prefeitura do Município de Santana do
Itararé,, de acordo com as Tabelas do item 3 deste Edital, e tem prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do
certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Prefeitura do Município de Santana do Itararé.
Itararé
À Comissão Especial do Concurso Público, designados pelo Decreto nº 05/2016, ficam delegados todos os poderes necessários ao pleno
desenvolvimento do certame, tais como publicação de editais, fornecimento de documentos e outros expedientes a serem prestados em juízo
ou administrativamente.
Os demais atos inerentes ao Concurso Público – Edital de Abertura nº 01/2016 serão publicados no Diário
iário Oficial do Município de Santana
do Itararé – PR, no endereço eletrônico www.santanadoitarare.pr.gov.br e no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso,
www.fundacaofafipa.org.br/concur
sendo de responsabilidade exclusiva dos candidatos e/ou interessados o seu acompanhamento.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital, dar-se-á
dar
á por meio de prova objetiva, de caráter
eliminatório e classificatório para todos os cargos,
cargos prova prática de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de,
d nos termos do item
13 deste Edital e prova de títulos,, de caráter classificatório para os cargos de PROFESSOR, PROFESSOR
ESSOR DE INGLÊS, PROFESSOR DE
ARTES, EDUCADOR FÍSICO e EDUCADOR CMEI nos termos do item 15 deste Edital.
A convocação para as vagas informadas nas tabelas do item 3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a conveniência
conveniên
do
Município de Santana do Itararé – PR, dentro do prazo de validade do concurso.
Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do prazo de validade do certame, a
Administração poderá convocar os candidatos aprovados, observada
observad a ordem de classificação.
As atribuições dos cargos das tabelas do item 3 estão descritas no Anexo I deste Edital.
Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se
encontram
no Anexo II deste Edital.
O Formulário de autodeclaração para afrodescendente
cendente encontra-se
encontra
no Anexo III deste Edital.
Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail,
mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais eventos. O
candidato deverá observar – rigorosamente – as formas de divulgação
gação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
www.fundacaofafipa.org.br/concurso

3. DOS CARGOS
3.1

O cargo, os requisitos mínimos para posse, a carga horária semanal,
semanal, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas
reservadas para Pessoas com Deficiência (PcD), o número de vagas reservadas para candidatos afrodescendentes, as remunerações iniciais
e o valor da taxa de inscrição, são os estabelecidos a seguir:
se

TABELA 3.1
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS

CARGA
HORÁRIA
SEMANAL

VAGAS AMPLA
CONCORRÊNCIA

VAGAS
PcD

VAGAS
AFRO

REMUNERAÇÃO
INICIAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

PERÍODO DE
APLICAÇÃO

AUXILIAR DE SERVICOS DE
LIMPEZA

ENSINO
FUNDAMENTAL

40h

02

-

-

R$ 886,38

R$50,00

TARDE

AUXILIAR DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS

ENSINO
FUNDAMENTAL

40h

04

-

01

R$ 886,38

R$50,00

TARDE

40h

01

-

-

R$ 886,38

R$50,00

TARDE

40h

01

-

-

R$ 923,70

R$50,00

TARDE

40h
40h
40h

02
01
01

-

-

R$ 886,38
R$ 886,38
R$ 956,23

R$50,00
R$50,00
R$50,00

TARDE
TARDE
TARDE

40h

01

-

-

R$ 956,23

R$50,00

TARDE

40h

02

-

-

R$ 956,23

R$50,00

TARDE

BORRACHEIRO
COVEIRO
GARI
JARDINEIRO
MECANICO
OPERADOR DE MÁQUINAS
PEDREIRO

ENSINO
FUNDAMENTAL
ENSINO
FUNDAMENTAL
ALFABETIZADO
ALFABETIZADO
ALFABETIZADO
ALFABETIZADO CNH categoria “C”
ALFABETIZADO
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TABELA 3.2
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO
AGENTE COMUNITARIO DE
SAÚDE
EQ. URBANA
ELETRICISTA DE AUTOS
MOTORISTA
SOLDADOR

REQUISITOS MÍNIMOS

CARGA
VAGAS AMPLA
HORÁRIA
CONCORRÊNCIA
SEMANAL

VAGAS
PcD

VAGAS
AFRO

REMUNERAÇÃO
INICIAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

PERÍODO DE
APLICAÇÃO

ENSINOFUNDAMENTAL

40h

01

-

-

R$ 1.077,17

R$50,00

TARDE

ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
CNH - categoria “D”
ENSINO FUNDAMENTAL

40h

01

-

-

R$ 956,23

R$50,00

TARDE

40h

02

-

-

R$ 938,54
938

R$50,00

TARDE

40h

01

-

-

R$ 956,23

R$50,00

TARDE

TABELA 3.3

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS

ASSITENTE DE FARMACIA
ESCRITURARIO
INSTRUTOR DE ARTESANATO

ENSINO MÉDIO
ENSINO MÉDIO
ENSINO MÉDIO
CURSO
O TÉCNICO EM
ENFERMAGEM E
REGISTRO NO ÓRGÃO
DE CLASSE RESPECTIVO
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA.
ENSINO MÉDIO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

TÉCNICO EM INFORMATICA
VIGIA

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGA
VAGAS AMPLA
VAGAS
HORÁRIA
CONCORRÊNCIA
PcD
SEMANAL
40h
01
40h
01
40h
01
-

VAGAS
AFRO

REMUNERAÇÃO
INICIAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

PERÍODO DE
APLICAÇÃO

-

R$ 923,70
R$ 983,66
R$ 956,23

R$70,00
R$70,00
R$70,00

MANHÃ
MANHÃ
MANHÃ

40h

02

-

-

R$1.023,70

R$70,00

MANHÃ

40h

01

-

-

R$ 938,54

R$70,00

MANHÃ

40h

01

-

-

R$ 886,38

R$70,00

MANHÃ

TABELA 3.4

CARGO

REQUISITOS MÍNIMOS

SUPERIOR COMPLETO
EM ODONTOLOGIA E
REGISTRO NO CRO/PR
SUPERIOR COMPLETO
CIRURGIÃO DENTISTA – URBANO
EM ODONTOLOGIA E
REGISTRO NO CRO/PR
HABILITAÇÃO
ESPECÍFICA EM NÍVEL
EDUCADOR CMEI
MÉDIO – MAGISTÉRIO
OU LICENCIATURA
PLENA EM PEDAGOGIA
GOGIA
SUPERIOR EM
EDUCAÇÃO FÍSICA BACHARELADO/LICENC
IATURA – PLENA E
EDUCADOR FÍSICO
REGISTRO NO
CONSELHO REGIONAL
DE EDUCAÇÃO FÍSICA –
CREF.
CURSO SUPERIOR
R EM
ENFERMAGEM E
ENFERMEIRO ESF – RURAL
REGISTRO NO
COREN/PR
CIRURGIÃO DENTISTA – RURAL

ENFERMEIRO

FONOAUDIÓLOGO

MEDICO ESF

NUTRICIONISTA
PROFESSOR

CURSO SUPERIOR EM
ENFERMAGEM E
REGISTRO NO
COREN/PR
SUPERIOR EM
FONOAUDIOLOGIA E
REGISTRO NO
CONSELHO REGIONAL
DE FONOAUDIOLOGIA –
CRFA.
SUPERIOR COMPLETO
EM MEDICINA E
REGISTRO NO CRM/PR
SUPERIOR COMPLETO
EM NUTRIÇÃO E
REGISTRO NO CRN/PR
HABILITAÇÃO

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
CARGA
VAGAS AMPLA
VAGAS
HORÁRIA
CONCORRÊNCIA
PcD
SEMANAL

VAGAS
AFRO

REMUNERAÇÃO
INICIAL

TAXA DE
INSCRIÇÃO

PERÍODO DE
APLICAÇÃO
MANHÃ

40h

01

-

-

R$ 3.993,57

40h

01

-

-

R$ 3.993,57

R$100,00

TARDE

20h

03

-

-

R$ 905,80

R$100,00

TARDE

20h

01

-

-

R$ 1.019,51

R$100,00

MANHÃ

40h

01

-

-

R$ 3.036,22

R$100,00

MANHÃ

40h

01

-

-

R$ 3.036,22

R$100,00

TARDE

20h

01

-

-

R$ 1.865,03

R$100,00

MANHÃ

40h

02

-

-

R$ 5.690,20

R$100,00

MANHÃ

40h

01

-

-

R$ 2.204,67

R$100,00

MANHÃ

20h

02

-

-

R$ 905,80

R$100,00

MANHÃ

R$100,00
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20h

01

-

-

R$ 905,80

R$100,00

MANHÃ

20h

01

-

-

R$ 905,80

R$100,00

MANHÃ

20h

01

-

-

R$ 1865,03

R$100,00

MANHÃ

20h

01

-

-

R$ 1865,03

R$100,00

TARDE

4. REQUISITO PARA POSSE NO CARGO
4.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Santana do Itararé,, Estado do Paraná:
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
Federal
b) ter idade mínima de dezoito anos completos na data da nomeação;
c) estar em dia com as obrigações militares e eleitorais previstas em Lei;
d) estar em pleno gozo de seus direitos políticos;
e) possuir a habilitação exigida para o exercício do cargo;
car
f) possuir aptidão física, mental e emocional
ional para o exercício do cargo;
g) inexistir acumulação de cargos vedada pela Constituição Federal.

5. DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1

5.2
5.3
5.3.1

5.4

5.5
5.6

5.7
5.8
5.9

5.10

5.10.1
5.10.2

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição,
inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas
Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Concurso Público, nos termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de
junho de 2007.
A solicitação de isenção
enção da taxa de inscrição para o Concurso Público será realizada somente via internet.
Da Isenção – CadÚnico:
o interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitar no período das 9h do dia 08/04/2016 às 23h59 do dia 11/04/2016,, observado o horário oficial de Brasília – DF, mediante
preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
www.fundaca
b) deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;
As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, serão de inteira responsabilidade do candidato,
can
podendo
responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará na sua eliminação do Concurso Público e exoneração
e
do
cargo.
A organizadora consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações
informações prestadas pelo candidato.
Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las
las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.3 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
A relação dos pedidos de isenção deferidos
def
será divulgada até o dia 12/04/2016
no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso. e será publicado no Diário Oficial do Município de Santana do Itararé – PR.
O candidato que tiver a solicitação
itação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso através do endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no período das 8h do dia 13/04/2016 às 23h59 do dia 15/04/2016 através do link – Recurso contra
o Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o candidato poderá acessar
ac
o
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso até às 23h59 do dia 24/04/2016,, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto
bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame.
o interessado que não
o tiver seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na forma e no prazo estabelecidos
neste Edital estará automaticamente excluído do certame.
os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados
considerados devidamente inscritos no Concurso Público e poderão
consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da organizadora a partir do dia 12/04/2016.

6. DAS INSCRIÇÕES
6.1
6.2
6.3
6.4

A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das condições estabelecidas neste
Edital.
As inscrições para o Concurso Público do Município de Santana do Itararé serão realizadas somente via internet.
internet Não serão aceitas
inscrições efetuadas de forma diversa da estabelecida
tabelecida neste item.
O período para a realização das inscrições será a partir das 9h do dia 08/04/2016 às 23h59 do dia 24/04/2016,
24/04/2016 observado horário oficial de
Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:

..
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a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para admissão
admiss no cargo, submetendose às normas expressas neste Edital;
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas tabelas do item 3 deste Edital.
Edit
Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu.
O candidato terá sua inscrição deferida somente após o recebimento, pela empresa organizadora, por meio da confirmação do banco do
pagamento de sua taxa de inscrição.
O candidato que pagar mais de uma inscrição no mesmo período de aplicação das provas, terá confirmada apenas a última
inscrição realizada, sendo as demais canceladas independentemente da data em que os pagamentos tenham sido efetuados.
É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados
dados cadastrais informados no ato da inscrição.
Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como falsificação de declarações
declaraç
ou de
dados e/ou outras irregularidades na documentação determinará o cancelamento
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes,
implicando em qualquer época, na eliminação automática do candidato sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade
irreg
seja constatada após a nomeação do candidato, ele será exonerado do cargo pelo Município de Santana do Itararé,
Itararé Estado do Paraná.
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária, até a data de seu vencimento. Caso o candidato não efetue
o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso,
www.fundacaofafipa.org.br/concurso imprimir
a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento até o dia 25 de abril de 2016.. As inscrições realizadas
reali
com pagamento após esta
data não serão acatadas.
Em hipótese alguma,, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior
posterior à estabelecida no subitem 6.9 deste Edital. O valor
referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido
devolvido em hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em depósito ou transferência
trans
bancária e, nem tampouco, as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.
O Município de Santana do Itararé e a empresa organizadora não se responsabilizam por solicitação de inscrição via internet não recebida
por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou congestionamento
congestionamento das linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

7.. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
7.1

7.1.1
7.2

7.3

7.4

7.4.1

Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) do número
número total de vagas providas durante a validade do presente
concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência.
deficiência. As disposições referentes às Pessoas com Deficiência
deste Edital são correspondentes às da Lei Federal nº 7.853/89 e do Decreto Federal nº 3.298/99,, alterado pelo Decreto Federal n°
5.296/2004.
A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo no qual se inscreveu será declarada por junta médica especial, perdendo
perden
o
candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do cargo.
A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação da prova e à nota mínima exigida de acordo com o
previsto no presente Edital.
São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado
a
pelo
Decreto Federal n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas categorias de I a V,
V a seguir, e as
contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer,
conc
em
Seleção
o Competitiva Pública, às vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função
física, apresentando-se
se sob a forma de paraplegia, paraparesia,
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia,
hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita
congê
ou
adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo Decreto
Federal nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências
frequê
de
500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004);
III - 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
ifica 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
anteriore (Redação
dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004);
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações
associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais
ta como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer e
h) trabalho;
(Redação dada pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2004).
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
a) ao preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição, conforme o subitem 6.4
.4 deste Edital, declarar que pretende participar do Concurso
Concur
como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;
b) enviar o laudo médico com as informações
formações descritas no subitem 7.4.1,
7
conforme disposições do subitem
bitem 9.3 deste Edital.
O laudo médico deverá ser original
inal ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e o grau ou nível da
deficiência da qual o candidato é portador com expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença – CID.
Somente serão
ão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
inscrição

..
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Não
ão haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias.
O candidato com deficiência
iciência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não-portador
não
de deficiência,
perdendo o direito à reserva de vaga e passando à ampla concorrência. Nestes casos,
casos o candidato não poderá interpor recurso em favor de
sua situação.
Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação supracitada neste item, a opção de
concorrer às vagas destinadas aos portadores de deficiência será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no endereço eletrônico
elet
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir da data provável de 27/04/2016. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá
impetrar recurso na forma do item 17 deste Edital.
O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e
na lista dos candidatos aprovados específica para pessoas com deficiência.
Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada aos portadores de deficiência, esta será preenchida
preench
com estrita observância da
ordem de classificação geral.

8. DA RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS AFRODESCENDENTES
8.1
8.1.1
8.1.2
8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3

8.4
8.5
8.6

Conforme determinado pelo artigo 1º da Lei Estadual nº 14.274/2003, 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso público
públ
serão
reservadas aos afrodescendentes.
Quando o número de vagas reservadas aos afrodescendentes resultar em fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), arredondar-se-á
arredond
para
o número inteiro superior; quando resultar em fração menor que 0,5 (cinco décimos),
dé
arredondar-se-á
á para o número inteiro inferior.
O percentual de vagas reservadas aos afrodescendentes será observado ao longo do período de validade do concurso público, inclusive
inc
em
relação às vagas que surgirem ou forem criadas.
Para
a concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no momento do preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, se
s declarar
como de cor preta ou parda e como pertencendo à etnia negra, devendo tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso de
servidores, conforme disposto no §único do artigo 4º da Lei Estadual Nº 14.274/03.
É de exclusiva responsabilidade do candidato a opção e o preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição para concorrer
concorr às vagas
reservadas aos afrodescendentes.
O Formulário de autodeclaração, que se encontra no anexo III deste edital, deverá ser preenchido, datado e assinado de próprio
própri punho pelo
candidato.
O candidato que não efetuar a inscrição com observância do previsto no subitem 8.2
8.2 deste Edital não concorrerá às vagas reservadas a
candidatos afrodescendentes, mas automaticamente às vagas de ampla concorrência.
O candidato deverá enviar os documentos com as informações descritas no subitem 8.2.2 deste Edital;
Caso seja detectada
tectada falsidade na declaração a que se refere o subitem 8.2 deste Edital, o candidato será eliminado do Concurso Público, com
c
anulação de todos os atos e efeitos já produzidos, se candidato, e à pena de demissão se contratado, conforme previsto no artigo
art
5º da Lei
Estadual Nº 14.274/03.
O candidato afrodescendente participará do concurso público em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere
refe ao
conteúdo, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas para aprovação,
conforme artigo 2º da Lei Estadual nº 14.274/2003.
O candidato deverá entregar o Formulário de autodeclaração com as informações descritas no subitem 8.2.2 deste Edital, em
envelope lacrado, com o nome completo do candidato, cargo e número de inscrição no dia de realização da Prova Objetiva;
O candidato que se autodeclarar afrodescendente (negro ou pardo) será convocado, oportunamente, para apuração da veracidade de
d sua
declaração por Comissão instituída pela Prefeitura Municipal de Santana do Itararé.

9. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO
REALIZA
DA PROVA OBJETIVA CANDIDATA LACTANTE
9.1
9.1.1

Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva:
O candidato que
e necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador de deficiência ou não, poderá solicitar esta
es
condição, conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.
3.298/99
9.1.2 Ass condições específicas disponíveis para realização da prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras,
acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos portadores
port
de
deficiência). O candidato portador de
e deficiência que necessitar de tempo adicional para realização da prova deverá requerê-lo,
requerê
com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da
a área de sua deficiência, no prazo estabelecido no subitem 9.3 deste Edital.
9.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos especiais necessários;
b) enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem
subite 9.3 deste Edital.
9.1.3.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e o grau ou nível
ní
da deficiência
da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente de
de Classificação Internacional de Doença – CID,
justificando a condição especial solicitado.
9.2
Da Candidata Lactante:
9.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
a) solicitar esta condição indicando claramente
te no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante;
b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste esta necessidade,
conforme disposições do subitem 9.3
.3 deste Edital.
9.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá ainda levar um acompanhante, sob pena de ser impedida de realizar a prova na ausência
deste. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação,
amam
é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
local
9.2.3 Ao
o acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 16 deste Edital durante a realização do
certame.
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Nos
os horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se,
ausentar se, temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma
fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período de
realização da prova.
Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.4, alínea “b”, 9.1.2, 9.1.3, alínea “b” e 9.2.1,
9.2.1, alínea “b” deste Edital deverão ser
encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) até o dia 20/04/2016 em envelope fechado endereçado à empresa organizadora
com as informações abaixo:

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 40
Paranavaí– PR
CEP 87.701 – 970
Concurso Público da Prefeitura do Município de Santana do Itararé
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE)
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida
deferida ou indeferida após criteriosa análise,
obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
O envio da documentação incompleta, fora
a do prazo definido no subitem 9.3
9.3 ou por outra via diferente da estabelecida neste Edital, causará o
indeferimento
ento da solicitação da condição especial.
A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem como quaisquer
quaisq
documentos
enviados e não serão fornecidas cópias.
A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida documentação ao seu
s destino.
O deferimento das solicitações de condição especial estará
estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir da data provável de 27/04/2016.. O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial
indeferida poderá impetrar
petrar recurso na forma do item 17
1 deste Edital.

9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

10. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
10.1
10.2
10.3

O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso
www.fundacaofafipa.org.
na data provável de
27/04/2016.
No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às vagas para portadores de
deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova.
Quanto ao indeferimento de inscrição caberá pedido de recurso, sem efeito
efei suspensivo, na forma do item 17
1 deste Edital.

11. DAS FASES DO CONCURSO
TABELA 11.1
NIVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
CARGOS

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

1ª

OBJETIV
A

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais/Atualidades

10
10

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50

10

3,50

35,00

30

-------------

100,00

-------------

20,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA
AUXILIAR DE SERVIÇOSOPERACIONAIS
BORRACHEIRO
COVEIRO

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

GARI

2ª

JARDINEIRO

PRÁTICA

De acordo com o
item 13

-------------

--------------

VALOR
TOTAL
30,00
25,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

MECANICO
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

OPERADOR DE MÁQUINAS

120,00

PEDREIRO
TABELA 11.2
NIVEL FUNDAMENTAL
CARGOS

AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE –
EQ. URBANA.

FASE

ÚNICA

TIPO DE
PROVA

OBJETIVA

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO

VALOR
TOTAL

Língua Portuguesa

10

3,00

30,00

Matemática

10

2,50

25,00

3,50

35,00

-------------

100,00

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Conhecimentos
Gerais/Atualidades
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

10
30

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

..
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TABELA 11.3
NIVEL FUNDAMENTAL
CARGOS

FASE

1ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

OBJETIVA

ELETRICISTA DE AUTOS
MOTORISTA
SOLDADOR

10
10

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50

10

3,50

35,00

30

-------------

100,00

-------------

--------------

20,00

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Matemática:
Conhecimentos
Gerais/Atualidades

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª

PRÁTICA

De acordo com o item
13

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

VALOR
TOTAL
30,00
25,00

120,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
------------ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

TABELA 11.4
NIVEL MÉDIO
CARGOS

FASE

TIPO DE
PROVA

ASSITENTE DE FARMÁCIA
ESCRITURÁRIO

ÚNICA

VIGIA

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO

VALOR
TOTAL

Língua Portuguesa

10

3,5
3,50

35,00

Matemática

05

1,0
1,00

05,00

05

2,00

20,00

ÁREA DE
CONHECIMENTO

OBJETIVA

Conhecimentos
Gerais/Atualidades
Conhecimentos
Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

10

4,00

40,00

30

-------------

100,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

TABELA 11.5
NIVEL MEDIO
CARGOS

FASE

1ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

OBJETIVA

INSTRUTOR DE ARTESANATO

10
05

VALOR
VAL
POR
QUESTÃO
PONTO
3,50
1,00

05

2,00

20,00

10

4,00

40,00

30

-------------

100,00

-------------

--------------

20,00

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos
Gerais/Atualidades
Conhecimentos
Específicos

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
2ª

PRÁTICA

De acordo com o item
13

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

VALOR
TOTAL

CARÁTER

35,00
5,00

120,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

------------ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

TABELA 11.6
NIVEL TÉCNICO TÉCNICO
CARGOS

TÉCNICO EM INFORMÁTICA
TÉCNICO DE ENFERMAGEM

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Conhecimentos
OBJETIVA
Gerais/Atualidades
ÚNICA
Conhecimentos
Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

05

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
2,00

04

1,50

6,00

21

4,00

84,00

30

-------------

100,00

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO

VALOR
TOTAL

CARÁTER

05

2,00

10,00

ELIMINATÓRIO E

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
TOTAL

CARÁTER

10,00
ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

TABELA 11.7
NIVEL SUPERIOR
CARGOS

FASE

TIPO DE
PROVA

CIRURGIÃO DENTISTA – RURAL

ÚNICA

OBJETIVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO
Língua Portuguesa

..
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Matemática

04

1,50

6,00

Conhecimentos
Específicos

21

4,00

84,00

30

-------------

100,00

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO

VALOR
TOTAL

Língua Portuguesa

05

2,00

10,00

Matemática

04

1,50

6,00

CLASSIFICATÓRIO

FONOAUDIÓLOGO
MÉDICO ESF
NUTRICIONISTA

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

PSICÓLOGO SOCIAL
PSICÓLOGO NASF
TABELA 11.8
NIVEL SUPERIOR
CARGOS

FASE

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE
CONHECIMENTO

EDUCADOR CMEI
EDUCADOR FÍSICO

1ª

PROFESSOR
PROFESSOR DE ARTES
PROFESSOR DE INGLÊS

11.1

2ª

OBJETIVA

Conhecimentos
21
Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
PONTO
30
De acordo com o item
TÍTULOS
------------14
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

4,00

84,00

-------------

100,00

-------------

10,00

CLASSIFICATÓRIO

--------------

110,00

A prova objetiva será aplicada no Município de Santana do Itararé, Estado do Paraná. Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta
de lugares existentes no município, a empresa organizadora e a Comissão Especial do Concurso Público se reservam do direito de
d alocar os
locais de prova em cidades próximas àquela inicialmente determinada
determin
para este fim.
11.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Especial do concurso Público, em hipótese alguma, se responsabilizarão por qualquer ônus
proveniente ao deslocamento e hospedagem dos candidatos inscritos.
11.2
A prova objetiva será aplicada na data provável de 15 de maio de 2016,, em horário e local a ser informado, por meio de edital disponibilizado
no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
CAND
11.3
O Cartão de Informação do Candidato, com o local de prova, deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir de 09 de maio de 2016.
11.4
O local de realização
lização da prova objetiva, constante no Cartão de Informação, divulgado conforme subitens anteriores, não será alterado, em
hipótese alguma, a pedido do candidato.
11.5
O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado para o fechamento do portão de
acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE
IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o Cartão de Informação do Candidato, impresso por meio do endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
11.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas
p
Forças
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos
conselh de classe, que,
por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como
c
a Carteira Nacional de
Habilitação com foto, nos termos da Lei Federal nº 9.503 art. 159, de 23/9/97.
11.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência
ocor
em
órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação
especial, consistindo na coleta de impressão digital.
11.6
Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer motivo, eliminado do Concurso Público.
11.7
Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-se
ausentar
da sala
60 (sessenta) minutos após o início da prova, sendo que
que em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tenha terminado a
sua prova, deverá fazê-lo
lo acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários e
necessidade extrema, que o candidato necessite
necess ausentar-se
se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da prova, poderá fazê-lo
fazê
desde que acompanhado de um Fiscal.
11.8
Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou leitura.
leitura
11.9
O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
11.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados;
pré
e) comunicar-se
se com outros candidatos durante a realização da prova;
f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no subitem 16.1.3
1 .1.3 deste Edital.
11.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos
dos objetos ou equipamentos relacionados no item 16
1 deste Edital. Caso seja de
extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes
envelope de
guarda de pertences fornecidos pela empresa organizadora
organizadora no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se,
Recomenda
nestes casos,
que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo assim que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja
ativado.
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11.12

A empresa organizadora
zadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes aos candidatos, tampouco por perdas ou
extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, ou ainda por danos neles causados.
causado
11.13 Não
o será permitida entrada de candidatos no local de prova portando armas. O candidato que estiver armado será encaminhado à
Coordenação.
11.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova, durante a realização da prova
objetiva, salvo o previsto no subitem 9.2.2 deste Edital.
11.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar detectores de metais
met
durante a
realização da prova. Poderão ainda
nda ser adotadas medidas adicionais de segurança.
11.16 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de Respostas devidamente preenchida e
assinada.
11.16.1 Ao término da prova objetiva, o candidato poderá
derá anotar suas respostas para posterior conferência, desde que no campo destinado para tal
finalidade. Qualquer outra anotação será considerada tentativa de fraude, sujeitando o candidato à eliminação do certame, nos termos do item
16.1.6 deste Edital.
11.17 Em hipótese alguma haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
11.18 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva somente após
a
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta)
nta) minutos do seu início, porém não poderá levar consigo o Caderno de Questões.
11.19 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem o termo de fechamento
fechament do
envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
11.20 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o
encerramento da prova, conforme o período
ríodo estabelecido no subitem 11.25
11
deste Edital,
al, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala
sua Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada.
11.21 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando.
11.22 A prova objetiva será composta por 30(trinta)) questões de caráter eliminatório e classificatório, distribuída e avaliada conforme as Tabelas do
item 11 deste Edital.
11.23 As questões da prova objetiva serão de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas e apenas 01 (uma) alternativa correta.
11.24 O candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais na prova objetiva para não ser eliminado do Concurso Público.
11.25 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas,
horas incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não haverá, por qualquer motivo,
prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento de candidato da sala de prova.
12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR
12.1

12.2

O gabarito preliminar e o caderno de questões
questõ
da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Os Cadernos de questões ficarão disponíveis para download no período de
17/05/2016 a 19/05/2016.
Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos
do item 17 deste Edital.

13. PROVA PRÁTICA
13.1

13.1.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.5.1

13.6
13.7

Para o cargo de MOTORISTA, INSTRUTOR DE ARTESANATO, AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA,
LIMPEZA AUXILIAR DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS,, BORRACHEIRO, SOLDADOR, ELETRECISTA DE AUTOS, JARDINEIRO, COVEIRO, GARI, OPERADOR DE
MÁQUINAS, PEDREIRO E MECÂNICO, o candidato inscrito deverá obter a pontuação
pontuação estabelecida no subitem 11.24
1
e estar classificado até
a 30º colocação do resultado da prova objetiva para ser convocado para a prova prática, além de não ser eliminado por outros critérios
estabelecidos neste Edital.
Todos os candidatos empatados
s na última colocação, dentro do limite disposto no subitem anterior, serão convocados para a prova
prática.
A prova prática será de caráter eliminatório e classificatório.
A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito na Tabela
Tab
13.1 deste Edital.
O local, a data e o horário da prova serão divulgados no edital de convocação para realização da prova prática, a ser divulgado
divulga em momento
oportuno.
Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de
identificação com foto (original).
Os candidatos convocados deverão apresentar, ainda, a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original), conforme requisito
mínimo para o cargo. O candidato
dato que não apresentar a CNH, conforme o requisito mínimo para o cargo constante na Tabela 3.1
deste Edital, não poderá realizar a prova prática e estará automaticamente eliminado do certame.
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários
temporários que impossibilitem a realização da prova prática não serão levados em
consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
O candidato deverá obter 10,00 pontos ou mais na prova prática para não ser eliminado do Concurso Público de que trata este Edital.

TABELA 13.1
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA
DESCRIÇÃO
Tarefa: Efetuar limpeza de uma área de aproximadamente 50 (cinquenta) metros quadrados ou o espaço correspondente a vinte
carteiras escolares, determinado
minado no local da prova, utilizando uma vassoura. Em seguida proceder a limpeza nas carteiras,
utilizando para isso um pano molhado com água. Após a limpeza organizar as carteiras em fileiras (enfileiradas).
* Tarefa não concluída no tempo determinado não
o será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo: 20 (vinte) minutos.

AVALIAÇÃO

20,00

..
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TABELA 13.2
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
DESCRIÇÃO
Tarefa: Transportar do Ponto A para o ponto B, ou vice versa,
versa, a uma distância de 30 (trinta) metros, 15 (quinze) carriolas de pedra
tipo 1 (um) utilizando carrinho (carriola) de pedreiro e uma pá de pedreiro para o seu carregamento. Somente será pontuado o
carrinho (carriola) que esteja completamente cheio de pedra
pe
(carriola com pedra até a borda lateral).
Itens que serão avaliados de forma conjunta:
1 – Qualidade do serviço executado;
2 – Quantidade de carrinhos (carriolas) transportados durante o tempo determinado para a tarefa.
Tempo da prova: 30 (trinta) minutos. Após vencido o prazo, a tarefa será encerrada.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.

AVALIAÇÃO

20,00

TABELA 13.3
BORRACHEIRO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Desmontar e examinar
minar a câmara de ar de um pneu de caminhão ou ônibus, promover os reparos necessários, em
seguida, montar, inflar (encher de ar) e calibrar.
Tempo máximo da prova: 30 (trinta) minutos.
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO
TEMPO:

PONTOS

ATÉ 15 MINUTOS

20,00

DE 16 A 20 MINUTOS

17,00

DE 21 A 25 MINUTOS

14,00

DE 26 A 30 MINUTOS

11,00

20,00
Pontos

* Tarefa não concluída no tempo máximo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do
certame.
TABELA 13.4
COVEIRO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Abrir uma cova/vala na terra, com as seguintes dimensões: 2,20 (dois metros e vinte centímetros) de comprimento, 70
(setenta centímetros) de profundidade e 70 (setenta centímetros) de largura, no menor tempo possível. O candidato que no tempo
temp
máximo estipulado
tipulado para a prova não atingir no mínimo 60 (sessenta) centímetros de profundidade, sem prejuízo das demais
dimensões acima estabelecidas, será automaticamente desclassificado e eliminado do Certame.
*Tarefa não concluída, desde que tenha atendido a profundidade
profundidade mínima estabelecida, sem prejuízo das demais dimensões, será
calculada de forma proporcional.
Tempo: 90 minutos

20,00
Pontos

TABELA 13.5
ELETRECISTA DE AUTOS
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Identificar defeitos e promover os reparos necessários nos sistemas elétricos de veículos e/ou equipamentos rodoviários
(alternador e motor de arranque, etc.)
* O candidato que não concluir todos os itens da tarefa no tempo determinado, será automaticamente eliminado do certame.
Tempo: 30 (trinta) minutos.

20,00
Pontos

..
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TABELA 13.6
GARI
DESCRIÇÃO
Tarefa: Executar a varrição e coletar o lixo de um trecho de rua com dimensões de aproximadamente 100 (cem) metros de
comprimento por 3 (três) metros de largura, depositar em um monte único no final do trecho,
trecho, conforme determinado, utilizando
para isso: carrinho de coleta (mão), vassourão ou similar, pá de coletar, vassourinha de coleta.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo: 30 (trinta) minutos.

AVALIAÇÃO

20,00

TABELA 13.7
INSTRUTOR DE ARTESANATO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Selecionar os materiais apropriados para cestaria em jornal e preparar 10 (dez) varetas de jornal; e/ou preparar 3 (três)
porções de massas de biscuit nas cores primarias e subdividi-las
subdividi
para produção das cores secundarias; e/ou práticas de crochê,
tricô, pintura em tela, tecido e cerâmica, bordado, trabalhos com materiais recicláveis, em palha e madeira.
Tempo: 30 (trinta) minutos.

20,00

TABELA 13.8
JARDINEIRO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Preparar um canteiro de 3x2 metros quadrados para o plantio de grama. Realizar o plantio de grama, dividindo em 2
(dois) canteiros de 3 (três) metros quadrados, separado por fita PVC.
* Tarefa não concluída no tempo
mpo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo: 30 (trinta) minutos.

20,00

TABELA 13.9
MECÂNICO
DESCRIÇÃO

Tarefa: Procedimento de montagem de motor; identificação e conserto de defeitos na parte mecânica nos diversos
sistemas de veículos leves.
Veículos
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.
Leves
* O candidato que não concluir todos os itens da tarefa no tempo determinado, será automaticamente eliminado do
certame.
Tarefa: Através
través de simulação prática ou arguição oral realizar procedimento de montagem de motor e outras
Máquinas situações de identificação e conserto de problemas mecânico nos diversos sistemas dos equipamentos/máquinas
Pesadas rodoviárias; Identificar e realizar
ar reparos prático mecânico nos diversos sistemas dos equipamentos/máquinas
rodoviárias.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

AVALIAÇÃO

20,00
Pontos

20,00
Pontos

TABELA 13.10
MOTORISTA
DESCRIÇÃO
A prova prática consistirá em um exame de DIREÇÃO VEICULAR que será realizado em percurso pré-determinado,
determinado, na
presença de examinadores, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação às regras gerais de trânsito e o
desempenho na condução do veículo, tais como:
Rotação do motor;
Uso do câmbio, dos freios, entre outros;
Localização do veículo na pista;
Velocidade desenvolvida;
Sinalização de trânsito (horizontal/vertical) e semafórica;

AVALIAÇÃO

..
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Observação às situações de trajetos;
Outras situações verificadas durante a realização do exame.
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame o candidato que cometer as faltas eliminatórias do Inciso I do Art.
19 da Resolução nº. 168 do CONTRAN, ou seja:
Transitar na contramão de direção;
Avançar o sinal vermelho do semáforo;
Provocar acidente durante a realização do exame;
Não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no Inciso I do Art. 19 da Resolução do CONTRAN acima mencionada serão
consideradas faltas do Grupo III (falta grave), constante do quadro abaixo;
20,00pontos
GRUPOS FALTAS PONTOS NEGATIVOS
I
LEVE
3,00
II
MÉDIA
4,00
III
GRAVE
5,00
No decorrer do exame de direção veicular serão registradas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do total de pontos
da prova prática, será deduzida a somatória dos pontos negativos relativos às faltas cometidas.
Tempo de prova: até 20 minutos

TABELA 13.11
MÁQUINAS
Motoniveladora
Retroescavadeira

OPERADOR DE MÁQUINAS
DESCRIÇÃO
A prova prática consistirá no desenvolvimento de
de atividades práticas, na presença de
examinadores, abrangendo os conhecimentos necessários para operação condução e
manobras da máquina; conhecimento sobre instrumentos de painel de comando, manutenção,
direção e operação da máquina na realização de tarefas.
taref
Tempo da prova:: 20 (vinte) minutos.
O candidato deverá fazer opção por uma das máquinas para realização da prova prática.

AVALIAÇÃO

20,00
Pontos

TABELA 13.12
PEDREIRO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Confecção de uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas)
(lajotas) de seis furos, utilizando argamassa preparada
anteriormente, de aproximadamente 1 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta) centímetros de altura, cada lado da
parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 1 (um) centímetro.
Itens que serão avaliados de forma conjunta:
(a) Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria;
(b) Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria;
(c) Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento;
d) Amarração dos tijolos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

20,00
Pontos

TABELA 13.13
SOLDADOR
DESCRIÇÃO
Tarefa:: Montar uma peça de metalão, nas seguintes dimensões 50 x 40 centímetros, no formato de grade, executando da
seguinte forma: medir, cortar, soldar e fazer acabamento na peça.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do certame.
Tempo de prova: 30 minutos
13.9.
13.10

13.11

AVALIAÇÃO
20,00
Pontos

A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova prática será divulgada em edital no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso
.br/concurso;
Será eliminado da prova prática e consequentemente do concurso público o candidato que:
a) não possuir conhecimento e habilidade necessária para condução do Veículo optada, com possibilidade de ocasionar danos mecânicos
mec
de
grande avaria ao equipamento;
b) conduzir o veículo de forma perigosa com possibilidade de causar acidente com lesão corporal às pessoas que estejam próximas
próxim ou
aquelas em trânsito nas imediações.
Quanto ao resultado da prova prática caberá à interposição de recurso,
recurso, nos termos do item 17 deste Edital.

..
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14. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
14.1

A prova de títulos, de caráter
ráter classificatório, será realizada para PROFESSOR, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE INGLÊS,
EDUCADOR CMEI e EDUCADOR FÍSICO, e somente serão corrigidos
corrigidos os títulos dos candidatos que, conforme o subitem 11.25 deste
Edital obtiverem 50% (cinquenta por cento) ou mais na prova objetiva e, ainda, não sejam eliminados por quaisquer outros critérios
estabelecidos neste Edital.
O horário, o local em que os títulos deverão ser entregues serão divulgados em edital a ser publicado oportunamente.
Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão:
a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos a partir do dia 09/05/2016 às 23h59 do dia 14/05/2016,
14/05/2016 disponível no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso;
b) após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e anexar a outra em
envelope lacrado com os documentos comprobatórios dos títulos, a ser entregue no dia da realização da prova objetiva.
c) É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, o envio dos documentos
documen
e a comprovação dos
títulos.

14.2
14.3

EXEMPLO:
DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNESPAR – CAMPUS
PARANAVAÍ – PR
CAIXA POSTAL 40
CEP: 87701-970

PREFEITURA XXXXX
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX
CARGO: XXXXX
NUMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXX

PREFEITURA XXXXX
NOME DO CANDIDATO: XXXXXX
CARGO: XXXXX
NUMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXX
ENDEREÇO: XXXXXXX

TABELA 14.1
CARGOS DE PROFESSOR, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE INGLÊS, EDUCADOR CMEI, EDUCADOR
EDU
FÍSICO
ITEM

TÍTULOS

PONTOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

01

graduação em nível de doutorado (título de doutor) na área do cargo a que concorre.. Também
Diploma de curso de pós-graduação
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que
acompanhado de histórico escolar.

5,00
(por título)

5,00

02

Diploma de curso de pós-graduação
graduação em nível de mestrado (título de mestre) na área do cargo a que concorre.. Também
será aceito certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que
acompanhado de histórico escolar.

3,00
(por título)

3,00

03

Certificado de curso de pós-graduação
graduação em nível de especialização, com carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo
a que concorre.. Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação
pós graduação em nível de especialização na área do
cargo
rgo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.

1,00
(por título)

2,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

14.5
14.6

14.7
14.7.1
14.8
14.9

14.10
14.11
14.12
14.13
14.14

10,00

Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas por cartório competente.
Os títulos apresentados deverão ter relação direta com a área de atuação, comprovados mediante Certificado ou Diploma de Conclusão
Conclus de
Curso, expedido por instituição oficial e reconhecido pelo MEC, devendo estar devidamente concluído nos termos da legislação vigente no
período de realização do curso.
Os certificados/declarações ou diplomas deverão estar acompanhados do respectivo histórico escolar, no qual conste a carga horária
ho
do
curso, as disciplinas cursadas, a comprovação da apresentação e aprovação da monografia.
Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração
certificado/d
ou
diploma não será aceito.
Somente serão aceitos títulos de especialização lato sensu com carga
carga horária igual ou superior a 360 (trezentos e sessenta) horas
Não serão avaliados os documentos:
a) entregues ou postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de títulos;
b) que não forem cadastrados
ados no Formulário de Cadastro de Títulos;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não estejam acompanhados com o
respectivo mecanismo de autenticação;
e) sem data de expedição;
f) de doutorado ou mestrado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior no Brasil e sem tradução
juramentada;
Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na tabela 14.1 deste Edital.
Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros, e se deles constarem
consta
todos
os dados necessários à identificação das instituições e dos órgãos expedidores e à perfeita avaliação
avaliação do documento.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, o envio dos documentos e a comprovação dos títulos.
Não será admitida, sob hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos.
Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese alguma, tampouco serão fornecidas cópias.
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A documentação comprobatória apresentada para a prova de títulos será analisada quanto à sua autenticidade durante o concurso e mesmo
após a contratação.
ão. O candidato será eliminado do concurso ou tornado sem efeito o ato de admissão, observado o devido processo
administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
A relação com a nota obtida na prova
va de títulos será divulgada no edital no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso
undacaofafipa.org.br/concurso.
Da Titulação Acadêmica
dos apenas os títulos que não se destinam à comprovação do requisito exigido para o cargo. Caso o candidato possua mais
Serão pontuados
de um título de graduação/especialização, mestrado e doutorado que seja considerado como requisito do cargo, um título de
graduação/especialização
cialização será considerado como requisito do cargo e os demais títulos serão pontuados até o limite máximo de
pontos estabelecidos na tabela 14.1.
.1. O candidato deverá apresentar, além do título que pretende pontuar, o título de
graduação/especialização referente
erente ao requisito do cargo, quando for o caso.
Os títulos de graduação, especialização, mestrado e doutorado serão comprovados mediante Diploma de Conclusão de Curso. Também
També
serão aceitos Certificados/Declarações de Conclusão de Curso, expedidos por instituição oficial e reconhecida pelo MEC, desde que
acompanhado do histórico escolar do candidato, nos quais conste a carga horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas
resp
menções, o resultado dos exames e do julgamento da tese ou da dissertação
dissertação ou a comprovação da apresentação e aprovação da
monografia, atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ou do Conselho Nacional
de Educação (CNE) ou está de acordo com as normas do extinto Conselho
Conselho Federal de Educação (CFE). Caso o histórico escolar ateste a
existência de alguma pendência ou falta de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito.
Para os cursos concluídos no exterior, será aceito apenas o diploma,
diploma, desde que revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e
traduzido para a língua portuguesa por tradutor juramentado.
Os certificados/declarações ou diplomas de pós-graduação,
pós
em nível de especialização lato sensu,, deverão conter a carga horária cursada.
Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá a interposição de recurso, nos termos do item 17
1 deste Edital.

15. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
15.1
15.2
15.3

15.4

15.5
.5

Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total
t
de pontos.
A Nota Final dos candidatos habilitados para os cargos de PROFESSOR, PROFESSOR DE ARTES, PROFESSOR DE INGLÊS, EDUCADOR
CMEI e EDUCADOR FÍSICO, será a soma das notas obtidas na prova objetiva,
objetiva e na prova de títulos.
A Nota Final dos candidatos
atos habilitados para os cargos de AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA,
LIMPEZA AUXILIAR DE SERVIÇOS
OPERACIONAIS,, BORRACHEIRO, COVEIRO, ELETRICISTA DE AUTOS, GARI, INSTRUTOR DE ARTESANATO, JARDINEIRO
MECANICO, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS, PEDREIRO e SOLDADOR será a soma das notas obtidas na prova objetiva e na
prova prática;
Na hipótese de igualdade da nota final terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto
do Idoso (Lei Federal n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);
b) tiver maior idade
c)) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos;
d)) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
e) obtiver maior pontuação em Matemática, quando houver;
f)) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais/Atualidades;
g) sorteio público.
O resultado final do Concurso para Emprego Público será publicado por meio de três listagens, a saber:
a) Lista de Candidatos com Deficiência,
eficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como Pessoa com Deficiência em
ordem de classificação;
b) Lista de Candidatos Negros, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos como Pessoa negra
ne
em ordem de
classificação;
c) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com Deficiência
Deficiênc e como Pessoa
negra em ordem de classificação.

16. DA ELIMINAÇÃO
16.1
Será eliminado do Concurso
so Público o candidato que:
16.1.1 Não
ão estiver presente na sala ou local de realização das provas no horário determinado para o seu início.
início
16.1.2 For
or surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de material não autorizado ou
praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de terceiros.
terceiros
16.1.3 For
or surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou diferentemente das orientações deste
dest Edital:
a) equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica,
fotográ
controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar;
b) livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou
e/ou legislação, impressos que não estejam expressamente permitidos ou qualquer
outro material de consulta;
c) relógio de qualquer espécie, carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné,
bo
gorro etc.
16.1.4 Caso
o qualquer objeto, tais como aparelho celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de qualquer espécie venha a emitir ruídos, mesmo
me
que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences e/ou conforme as orientações deste Edital, durante a realização
realiza
da prova.
16.1.5 Faltar
altar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades presentes ou com os
o demais
candidatos.
izer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos.
permitidos
16.1.6 Fizer
16.1.7 Afastar-se
se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
fiscal
16.1.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo,, portando a Folha de Respostas.
16.1.9 Descumprir
escumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
16.1.10 Perturbar,
erturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
indevido

..

Em conformidade com a Lei Municipal nº 015/2011, Lei Complementar Federal nº 101/2000 e Lei Complementar Estadual nº 351/2011.
351/2011
.

ANO: 2016

|

EDIÇÃO Nº 834

|

SANTANA DO ITARARÉ, quinta-feira
qu
07 de abril de 2016
201

|

PAGINA: 15

16.1.11 Não
ão permitir a coleta de sua assinatura e, quando for o caso, coleta da impressão digital durante a realização das provas.
provas
16.1.12 For surpreendido
reendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregar a arma à Coordenação.
Coordenação
16.1.13 Recusar-se
se a ser submetido ao detector de metal.
metal
16.1.14 Recusar-se
se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
realização
16.1.15 Não
o atingir a pontuação mínima estabelecida neste Edital para ser considerado habilitado em qualquer das fases do certame.
16.1.16 Ao passar pela vistoria do detector de metal antes
ntes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer objeto relacionado no subitem 16.1.3 e
16.1.4
16.2
Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento ilícito, suas provas serão
ser anuladas e ele
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
17.1

Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Concurso Público, no prazo de 03 (três) dias úteis da
publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
a) contra o indeferimento da inscrição nas condições:
con
isenção, pagamento não confirmado, condição especial, e inscrição como Pessoa com
Deficiência e Pessoa Afrodescendente;
b) contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
c) contra o resultado da prova objetiva;
d) contra o resultado da prova títulos;
e) contra o resultado da prova de prática;
f)) contra a nota final e classificação dos candidatos.
17.2
É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no endereço eletrônico
ele
www.fundacaofafipa.org.br/concurso,, sob pena de perda do prazo recursal.
17.3
Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível
dispon
no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
www.fundacaofafipa.org.br/concurso
17.3.1 A empresa organizadora submeterá os recursos à Comissão Especial do Concurso Público que decidirá sobre o pedido de reconsideração
reconsi
e
divulgará o resultado, por meio de Edital
dital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
www.fundacaofafipa.org.br/concurso
17.4
Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente
Especificamente para o caso previsto na alínea “b” do subitem 17.1, os
recursos deverão estar acompanhados de citação da bibliografia.
17.5
Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo estabelecido neste
ne
Edital não
serão apreciados.
17.6
Especificamente para caso previsto na alínea “b” do subitem 17.1, admitir-se-á
á um único recurso por questão para cada candidato, não sendo
aceitos recursos coletivos.
Na hipótese de alteração do gabarito preliminar
preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de acordo
17.7
com o novo gabarito.
Se da análise do recurso resultar anulação de questão (ões)
ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado será recalculado de acordo
a
17.8
com o novo gabarito.
17.9
No caso de anulação de questão (ões)
ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que
não tenham interposto recurso.
17.10 Caso haja procedência de recurso interposto dentro
dent das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se
se a classificação inicial obtida pelo
candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que não obtiver
ob
nota mínima
exigida para a aprovação.
17.11 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
17.12 O prazo para interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
17.13 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos
prejuízos irreparáveis ao candidato.
17.14 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
17.15 Os recursos serão analisados e somente serão divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.. Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
17.16 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, empresa responsável pela organização
organiza
do certame,
constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos
recurso ou revisões
adicionais.
18. DA HOMOLOGAÇÃODO RESULTADO FINAL
18.1

O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pelo Município de Santana do Itararé –
PR e publicado em Diário Oficial e no endereço www.fundacaofafipa.org.br/concurso em três listas, em ordem
ord
classificatória, com
pontuação: uma lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e candidatos inscritos às
vagas reservadas aos afrodescendentes, a segunda lista conterá especificamente a classificação
classificação dos candidatos inscritos às vagas reservadas
aos afrodescendentes, e outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência.

19. DA CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO
19.1

O candidato aprovado e classificado às vagas ofertadas deverá entregar, quando convocado
convocado para o início dos procedimentos preparatórios dos
atos de investidura no respectivo cargo, os seguintes documentos:
a) cópia autenticada da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
e quitação como serviço militar para o candidato do sexo masculino;
c) prova de
d) cópia autenticada do documento de Identificação;
e) cópia autenticada do Cartão do CPF;
f) cópia autenticada do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;

..
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g) cópia autenticada do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito do cargo;
ca
h) cópia título de eleitor
i) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
j) cópia, autenticada da Certidão de Nascimento do (s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
l) certidão Negativa Criminal e Cível expedido pela Comarca onde reside;
l) cópia autenticada do comprovante de residência;
m) número do PIS/PASEP;
n) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, declaração
laração de que não acumula cargo público ou declaração de acumulação de
cargo publico, do órgão público oficial com respectiva carga horaria, função e dias trabalhados;
o)) outros documentos listados no momento do ato convocatório.
Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para nomeação, poderão ser submetidos a exames médicos admissionais podendo ser
exigidos exames neurológicos, de acordo com a função, a serem realizados por médico
médico ou clínica credenciada pela Prefeitura Municipal, sendo
considerado
derado inapto para a função aquele que não gozar de boa saúde física e mental.
O candidato na condição de pessoa portadora de necessidades especiais, mesmo que aprovado e classificado no Concurso Público, por
ocasião de sua convocação para nomeação, poderão ser submetido a uma avaliação Médica, para comprovar a compatibilidade da deficiência
com as atividades a serem exercidas.
Será eliminado, mesmo que aprovado e classificado no Concurso Público, o candidato cuja deficiência for considerada incompatível
in
com as
atividades da função.
Após a investidura do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.
A convocação, para a entrega da referida documentação, Avaliação Médica, dar-se-á
dar
por meio de publicação no Diário Oficial e
Correspondência com AR.
O prazo para entrega da referida documentação e exames médicos é peremptório, e o não comparecimento para entrega da documentação
document
acarretará a desclassificação do candidato do certame.
certame Para tanto, os candidatos deverão comunicar a Prefeitura do Município de Santana do
Itararé – PR qualquer alteração de endereço sob pena de ser eliminado do certame.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1

20.2

20.3
20.4

20.5

20.6
20.7
20.8
20.9

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações,
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a providência do evento que
lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente
oportunamente divulgado pela Prefeitura do
Município de Santana do Itararé, no endereço
eço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já tenha sido divulgado
divulga
o
resultado deste
e Concurso Público e embora tenha sido aprovado, levará a sua eliminação, sem direito a recurso, sendo considerados nulos
todos os atos decorrentes da sua inscrição.
A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso Público.
O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer por meio de solicitação assinada pelo próprio
candidato, via Sedex com AR (Aviso de Recebimento)
ecebimento), para o endereço da Fundação
ndação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí, Avenida
Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-190,
87.705
Paranavaí/PR, ou para o e-mail candidato@fafipa.org,
candidato@fafipa.org anexando documentos que
comprovem tal alteração e documento
mento oficial com foto, com expressa referência ao Concurso, Cargo e número de Inscrição, até a data de
publicação da homologação dos resultados e, após esta data, junto à Prefeitura do Município de Santana do itararé, situada na Praça Frei
Mathias de Gênova, 184 centro, CEP 84970-000
84970
Santana do Itararé/PR
/PR ou enviar a documentação via SEDEX com AR, para o mesmo
endereço, aos cuidados da Comissão Especial do Concurso Público nº 01/2016.
Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail,
mail, informações a respeito
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 e demais publicações no endereço eletrônico
e
www.fundacaofafipa.org/concurso.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público ouvido à empresa organizadora.
Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de sua publicação.
A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex para o endereço da Fundação
Fundaçã de
Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-190,
87.705 190, Paranavaí/PR.
Par
Este Edital entra em vigor
igor na data de sua publicação.

Santana do Itararé,
Itararé 07 de abril de 2016.

JOSÉ DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

ALICE DAS BROTAS SENE GUIMARÃES
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

PAULA CAMILA DE ARAÚJO FRANCO MARIANI
MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

MARIANE CRISTINA DE PAULO PEREIRA
MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ITARARÉ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I DAS ATRIBUIÇÕES
AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE – EQ. URBANA.
Descrição sintética: Realização do cadastramento das famílias;
Descrição detalhada: Participação na realização do diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na identificação
identificaçã
de traços culturais e religiosos das famílias e da comunidade, na descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua área de abrangência; Realização do acompanhamento
acompanh
das
micro áreas de risco; Realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua
sua frequência nos domicílios que apresentam situações que
requeiram atenção especial; Atualização das fichas de cadastramento dos componentes das famílias; Execução da vigilância de crianças
c
menores de
01 ano consideradas em situação de risco; Acompanhamento
Acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; Promoção da imunização
de rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as
as ao serviço de referência ou criando alternativas de facilitação de acesso; Promoção do aleitamento
materno exclusivo; Monitoramento das diarreias e promoção da reidratação oral; Monitoramento das infecções respiratórias agudas, com identificação
identificaç
de sinais de risco e encaminhamento dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de referência; Monitoramento das dermatoses
der
e
parasitoses em crianças; Orientação dos adolescentes e familiares na prevenção de DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas ilícitas e do álcool;
Identificação e encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-natal
pré
na unidade de saúde de referência;
ncia; Realização de visitas domiciliares
periódicas para monitoramento das gestantes, priorizando atenção nos aspectos de: desenvolvimento da gestação; Seguimento do pré-natal; Sinais e
sintomas de risco na gestação; Nutrição, incentivo e preparo para o aleitamento
aleitamento materno; Preparo para o parto; Atenção e cuidados ao recém nascido;
cuidados no puerpério; Monitoramento dos recém nascidos e das puérperas; Realização de ações educativas para a prevenção do câncer
c
cérvicouterino e de mama, encaminhando as mulheres
eres em idade fértil para realização dos exames periódicos nas unidades de saúde da referência;
Realização de ações educativas sobre métodos de planejamento familiar; Realização de ações educativas referentes ao climatério;
climatéri Realização de
atividades de educação
ação nutricional nas famílias e na comunidade; Realização de atividades de educação em saúde bucal na família, com ênfase no
grupo infantil; Busca ativa das doenças infectocontagiosas; apoio a inquéritos epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência
o
de doenças de
notificação compulsória; Supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento domiciliar e dos pacientes com tuberculose,
tubercu
hanseníase,
hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; realização de atividades de prevenção e promoção
promoção da saúde do idoso; Identificação dos portadores
de deficiência psicofísica com orientação aos familiares para o apoio necessário no próprio domicílio; Incentivo à comunidade na aceitação e inserção
social dos portadores de deficiência psicofísica; Orientação
Orientação às famílias e à comunidade para a prevenção e o controle das doenças endêmicas;
Realização de ações educativas para preservação do meio Ambiente; Realização de ações para a sensibilização das famílias e da comunidade para
abordagem dos direitos humanos;
os; estimulação da participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade; Na
prevenção e no controle da dengue: Atuar junto aos domicílios informando os seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos - e o agente
transmissor; Informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou mosquitos transmissores da dengue
deng
na casa ou
redondezas; Vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar locais de existência de larvas
larva ou mosquito transmissor da
dengue; Orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros
criadouro do Aedes aegypti;
Promover reuniões com a comunidade para mobilizá-la para as ações de prevenção e controle
ontrole da dengue; Comunicar ao instrutor supervisor do
Pacs/PSF a existência de criadouros de larvas e ou mosquitos transmissor da dengue, que dependam de tratamento químico, da interveniência
in
da
vigilância sanitária ou de outras intervenções do poder público;
público; Encaminhar os casos suspeitos de dengue à unidade de saúde mais próxima, de
acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; proceder à aplicação de imunotestes, conforme orientação da Coordenação
Coord
Municipal do
Pacs e PSF; Coletar lâminas de
e sintomáticos, e enviá-las
enviá las para leitura ao profissional responsável e, quando não for possível esta coleta de lâmina,
encaminhar as pessoas para a unidade de referência; Receber o resultado dos exames e providenciar o acesso ao tratamento imediato
imed
e adequado, de
acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Nacional de Saúde (Funasa);Coletar lâmina para verificação
verif
de cura LVC, após conclusão do tratamento, e encaminhá-la
la para leitura, de acordo com a estratégia local. Executar outras tarefas correlatas, conforme
necessidade ou a critério de seu superior. Realizar ações de educação em saúde e de mobilização social; Orientar o uso de medidas
med
de proteção
individual e coletiva; Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples
simples de manejo ambiental para o controle de vetores; Identificar sintomas
da malária e encaminhar o paciente à unidade de saúde para diagnóstico e tratamento; Promover o acompanhamento dos pacientes em tratamento,
ressaltando a importância de sua conclusão; Investigar
nvestigar a existência de casos na comunidade, a partir de sintomático; Preencher e encaminhar à
Secretaria Municipal de Saúde a ficha de notificação dos casos ocorridos. Outras ações e atividades a serem definidas de acordo
acor
com prioridades
locais.
ASSITENTE DE FARMÁCIA
Descrição sintética: Compreende as atribuições de armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas.
Descrição detalhada: Orientar sobre uso de medicamentos; Fazer controle e manutenção de estoque; Registrar
Registrar entradas e saídas de medicamentos;
Auxiliar no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico hospitalares e correlatos; Realizar compras quando
quan houver urgência,
mediante orientação da chefia; Executar serviços de digitação em geral e elaboração
elaboração de relatórios; Colher informações sobre as características e
benefícios do produto; Atender o público em geral na Farmácia Municipal, incluindo a dispensação de medicamentos; Fracionar medicamentos
m
e
substâncias correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades do posto; Executar outras tarefas, trabalhos, atividades, serviços
e/ou procedimentos determinados pelo Farmacêutico responsável, desde que compatíveis com sua formação profissional e/ou área de atuação e/ou
conhecimento.
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AUXILIAR DE SERVICOS DE LIMPEZA
Descrição sintética: Executar tarefas manuais de caráter simples.
Descrição detalhada:: Executa trabalho rotineiro de limpeza em geral, espanando, varrendo, lavando ou encerando dependências, móveis, utensílios,
instalações,
ções, para manter as condições de higiene e conservá-las;
conservá las; Remove o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos, espanandoespanando
os ou limpando-os
os com flanelas ou vassouras apropriadas, para conservar-lhes
conservar lhes a boa aparência; Limpa escadas, pisos retirar
re
poeiras e detritos; Limpa
utensílios, como cinzeiros e objetos de adorno, utilizando pano ou esponja embebidas em água e sabão ou outro meio adequado, para manter a boa
aparência dos locais; Arruma banheiros e toaletes, limpando-os
limpando
com água e sabão, detergentes e desinfetantes e reabastecendo-os
reabastecendo
de papel sanitário,
toalhas e sabonetes, para conservá-los
los em condições de uso; Coleta de lixo dos depósitos, recolhendo-o
recolhendo o em latões, para depositá-lo
depositá na lixeira ou no
incinerador; Pode ajudar na remoção ou arrumação
rumação de móveis ou utensílios; Servir as pessoas e conservar limpo o local de trabalho procedendo a
limpeza e arrumação; Lavar copos, xícaras, coador e demais utensílios utilizado na cozinha; Executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral
em repartições
tições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; Verificar
Verific a existência
de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da necessidade de reposição; Executar
serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme sua especificação; Executar as atividades em
conformidade com o planejamento definido pelo setor competente como serviços de berçário, alimentação especificada conforme dietas estabelecidas;
Executar tarefas inerentes ao serviço de copa como preparo de lanches, refeições, café, chá e outros; Servir as pessoas e conservar
con
limpo o local de
trabalho procedendo a limpeza e arrumação; Lavar copos,
pos, xícaras, coador e demais utensílios utilizado na cozinha; Executar serviços de limpeza e/ou
manutenção em geral em repartições municipais, providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação
co
e
higiene; Verificar a existência
xistência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da necessidade
de reposição; Executar serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro de passar conforme sua especificação;
e
Executar as atividades em conformidade com o planejamento definido pelo setor competente como serviços de berçário, alimentação
alimentaç
especificada
conforme dietas estabelecidas; Executar os serviços que sejam determinados pelos superiores, primando pela ordem no local de trabalho, mantendo a
estética e apresentação do local, atender aos cidadãos que se dirigirem às suas pessoas, prestando as informações solicitadas com educação,
encaminhando para quem possa melhor atendê-lo;
lo; Executar serviços de limpeza urbana, conforme determinação superior, zelando pelo bem público,
reparando os utensílios sempre que estes venham a necessitar de reparos para serem utilizados nas tarefas diárias dos servidores;
servido
Carregar e
descarregar veículos em geral, transportar mercadorias
orias e materiais de construção, bem como todos os demais serviços braçais que sejam necessários
e determinada sua execução por superior. Fazer mudanças; Proceder a abertura de valas; Proceder a limpeza de fossas; Efetuar serviços de capina
em geral, coletar
ar lixo, varrer, lavar e remover o lixo e detritos das ruas e prédios municipais; Recolher o lixo a domicílio com os equipamentos
equipame
disponíveis; Auxiliar em tarefas de construção, calçamento e pavimentação em geral; Auxiliar no recebimento, entrega, pesagem e contagem de
materiais; Auxiliar em serviços de abastecimento, lavagem e manutenção de veículos e equipamentos rodoviários; Manejar instrumentos
instru
e ferramentas
agrícolas, executar serviços de lavoura e jardim; Auxiliar na aplicação de inseticidas e fungicidas;
fungicidas; Executar faxinas em geral nos bens públicos;
Responsabilizar-se
se pela manutenção e conservação do equipamento utilizado; Proceder a apreensão de animais soltos nas vias públicas e outras
tarefas correlatas; Exercer serviços de vigia e guarda de bens públicos
públicos e tarefas correlatas; Controlar a entrada e saída de pessoas e veículos pelos
portões de acesso sob sua vigilância, verificando quando necessário, as autorizações do ingresso; Verificar se as portas e janelas
ja
e demais vias de
acesso, estão devidamente
te fechadas quando do encerramento do expediente. Investir quaisquer condições anormais que tenha observado, responder
as chamadas telefônicas e anotar recados; Levar ao imediato conhecimento das autoridades competentes qualquer irregularidade verificada;
Acompanhar funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções; Exercer tarefas afins ou que sejam determinadas por seus superiores.
AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS
Descrição sintética: Executar tarefas manuais de caráter simples.
Descrição detalhada: Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e desmontando andaimes, transportando e
misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de sinalização, preparando solos para
p
plantio, etc.; Executar
a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos; Auxiliar nas construções de obras públicas em geral;
gera Executar atividades de
capinação e retirada de mato; Transportar material de um local para outro, inclusive,
inclusive, carregando e descarregando veículos; Executar serviços de
jardinagem, podas de árvores, cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros; Preparar, adubar e semear o solo,
s
executando
trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos; Aparar grama, limpar e conservar os jardins;
Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e moléstias; Cultivar e colher, em
e época própria, os produtos,
através de tratamentos primários; Executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico. Realizar todos os tipos de movimentação de móveis,
equipamentos e outros elementos; Escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras;
terras; Efetuar a limpeza de galerias e boca de
lobo; Executar atividades referentes à captura de animais, encaminhando aos locais pré-determinado;
pré determinado; Executar outras tarefas correlatas.
BORRACHEIRO
Descrição sintética: Desmontar, montar reparar e substituir os diversos tipos de pneus e câmaras de ar de veículos, máquinas e equipamentos.
Descrição detalhada: Operar equipamento de montagem e desmontagem automática de pneumático e, eventualmente, executar essas tarefas
manualmente, quando as características do veículo
ulo assim o exigirem; Retirar e recolocar os rodados nos respectivos veículos; Reparar os diversos
tipos de pneus e câmaras de ar usadas em veículos, máquinas e equipamentos; Encher e calibrar pneus, utilizando bombas de ar e barômetro, para
conferir-lhes a pressão requerida pelo tipo de veículo, carga ou condições de estrada; Examinar as partes mais desgastadas para fazer serviços
servi
de
recauchutagem, visando nivelar sua superfície externa; Executar serviços de recauchutagem, colocando nova camada de borracha;
borracha Executar pequenos
serviços na roda de veículos e máquinas pesadas, com o objetivo de prolongar o uso da mesma; Verificar diariamente o nível do óleo do compressor
automático de ar, complementando se necessário; Zelar pela limpeza do local de trabalho; Zelar
Zelar e conservar sob sua guarda, todos os materiais,
máquinas e equipamentos existentes em sua área de serviço; Controlar o estoque de remendos e afins; Manter controle diário de atendimento;
Executar outras tarefas correlatas.
CIRURGIÃO DENTISTA – RURAL
Descrição sintética:: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública odontológica.
Descrição detalhada: Prestar serviços odontológicos a clientela realizando exame da cavidade oral procedendo, se necessário, restauração, extração
de dentes irrecuperáveis,
is, pulpotomia e pulpectomia, aplicação de selante cariostático, aplicação tópica de flúor, tomada de radiografia intra-orais,
intra
profilaxia e polimento, tartarectomia, curativos, emergências e demais procedimentos necessários ao tratamento,
Prevenção e promoção
ção da saúde oral; Cumprir os protocolos clínicos instituídos pela Secretaria Municipal de Saúde; Promover educação sanitária na
comunidade proferindo palestras enfatizando a importância da saúde oral, orientando a maneira correta de escovação, frequência
frequênci e tipo de dieta e
demais cuidados com a saúde bucal, visando a melhoria da saúde do indivíduo, família e comunidade; Coordenar e supervisionar as atividades
desenvolvidas no consultório odontológico; Supervisionar o controle de material odontológico da unidade
unidade de saúde; Supervisionar e orientar a
esterilização, desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos; Supervisionar a manutenção e conservação de instrumentais e
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equipamentos odontológicos da unidade de saúde; Participar de equipe multiprofissional
multiprofissional efetuando treinamento de pessoal auxiliar, desenvolvendo
programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando elevar os níveis de saúde da população; Administrar e prescrever
presc
medicamentos
conforme a necessidade detectada; Supervisionar
isionar e elaborar relatórios de atividade dos serviços prestados; Acompanhar a evolução do tratamento
anotando dados específico em fichas individuais dos pacientes; Participar de comissões dede prevenção e controle da infecção; Participar de equipes de
controle
trole e avaliação dos serviços odontológicos; Executar, supervisionar e avaliar programas educativos preventivos nas unidades de saúde; Realizar
perícia odonto-administrativa
administrativa e fornecer atestados, licenças e laudos, sempre que requisitado. Participação, formulação
formulação e execução de levantamentos
epidemiológicos no município; Prestar orientações à comunidade - sobre a higiene bucal e comportamento alimentar; Executar tarefas correlatas.
CIRURGIÃO DENTISTA – URBANO
Descrição sintética: Realizar tarefas inerentess à área de saúde pública odontológica.
Descrição detalhada: Prestar serviços odontológicos a clientela realizando exame da cavidade oral procedendo, se necessário, restauração, extração
de dentes irrecuperáveis, pulpotomia e pulpectomia, aplicação de selante
selante cariostático, aplicação tópica de flúor, tomada de radiografia intra-orais,
intra
profilaxia e polimento, tartarectomia, curativos, emergências e demais procedimentos necessários ao tratamento,
Prevenção e promoção da saúde oral; Cumprir os protocolos clínicos
clínicos instituídos pela Secretaria Municipal de Saúde; Promover educação sanitária na
comunidade proferindo palestras enfatizando a importância da saúde oral, orientando a maneira correta de escovação, frequência
frequênci e tipo de dieta e
demais cuidados com a saúde bucal,
ucal, visando a melhoria da saúde do indivíduo, família e comunidade; Coordenar e supervisionar as atividades
desenvolvidas no consultório odontológico; Supervisionar o controle de material odontológico da unidade de saúde; Supervisionar
Supervision e orientar a
esterilização,
ilização, desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos; Supervisionar a manutenção e conservação de instrumentais
inst
e
equipamentos odontológicos da unidade de saúde; Participar de equipe multiprofissional efetuando treinamento de pessoal auxiliar, desenvolvendo
programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando elevar os níveis de saúde da população; Administrar e prescrever
presc
medicamentos
conforme a necessidade detectada; Supervisionar e elaborar relatórios de atividade dos serviços prestados; Acompanhar a evolução do tratamento
anotando dados específico em fichas individuais dos pacientes; Participar de comissões dede prevenção e controle da infecção; Participar de equipes de
controle e avaliação dos serviços odontológicos; Executar,
xecutar, supervisionar e avaliar programas educativos preventivos nas unidades de saúde; Realizar
perícia odonto-administrativa
administrativa e fornecer atestados, licenças e laudos, sempre que requisitado. Participação, formulação e execução de levantamentos
levant
epidemiológicos
gicos no município; Prestar orientações à comunidade - sobre a higiene bucal e comportamento alimentar; Executar tarefas correlatas.
COVEIRO
Descrição sintética: Executar tarefas inerentes à realização de sepultamentos e exumações bem como a abertura e fechamento
f
de jazigos, carneiros
e covas.
Descrição detalhada: Efetuar a marcação e cavação de sepulturas e covas rasas, usando ferramentas como pá, enxada e outros; Ajudar na execução
de sepultamentos, carregando e colocando o caixão na sepultura; Efetuar vistoria em sepulturas, informando suas condições gerais, tipo de
revestimento, padronização e demais itens necessários para viabilização ou não de novo sepultamento; Manter obrigatoriamente, o número mínimo
exigido pelo superior, de valas abertas nas quadras
ras de sepultamentos em covas rasas, adulto e infantil; Efetuar exumações de restos mortais para
translado internos (jazigos, carneiros, caixas ossuários e ossuários coletivos) ou para outros cemitérios; Efetuar demolições de túmulos fora do padrão,
capelass ou mausoléus e demais obras de interesse da administração, bem como perfuração de valas para padronização de sepulturas; Lacrar
La
as
gavetas com tampas de concreto ou tijolos (jazigos), rejuntando e/ou rebocando com argamassa; Observar a ficha de controle de sepultamento, em
tempo hábil para promover abertura de carneiros e preparação de argamassa, conferindo o cadastro e obedecendo a sua sequência;
sequência Oferecer o carro
de transporte de urnas às famílias e reconduzi-lo
lo ao local de origem, logo após o sepultamento;
sepultamen Portar-se
se condignamente e com respeito à família,
quando de exumações ou sepultamentos, conduzindo o cortejo desde a portaria ou capelas até o local do sepultamento; Verificar,
Verificar por ocasião do
sepultamento, a existência de corpo dentro da urna mortuária;
mortuária; Manter à administração informada sobre a disponibilidade de sepulturas nas quadras
novas, comunicando imediatamente em caso de iminente falta; Manter o almoxarifado com estoque regular e em ordem e zelar pelas
pela ferramentas à
sua disposição; Comunicar imediatamente
iatamente à administração, qualquer irregularidades constatada no interior do cemitério; Executar outras tarefas
correlatas.
EDUCADOR CMEI
Cuidar e educar crianças de 0 a 5 anos nas Escolas Municipais de Educação Infantil, proceder, orientar e auxiliar as
as crianças no que se refere a higiene
pessoal; auxiliar as crianças na alimentação; promover horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição;
instituição observar a saúde e o
bem-estar
estar das crianças, prestando os primeiros socorros; comunicar aos pais os acontecimentos relevantes do dia; levar ao conhecimento da Direção
qualquer incidente ou dificuldade ocorridas; manter a disciplina das crianças sob sua responsabilidade; apurar a frequência diária
d
das crianças;
respeitar as épocas do desenvolvimento
nto infantil; planejar e executar o trabalho docente; realizar atividades lúdicas e pedagógicas que favoreçam as
aprendizagens infantis; organizar registros de observações das crianças; acompanhar e avaliar sistematicamente o processo educacional;
edu
participar de
atividades extra-classe;
classe; participar de reuniões pedagógicas e administrativas; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; participar
partici
da
elaboração e implementação do regimento escolar; participar da elaboração, execução e avaliação do projeto
projeto politica pedagógica da escola; cumprir o
calendário escolar quanto aos dias letivos e horas-aula
aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à
avaliação e ao desenvolvimento profissional.
EDUCADOR FÍSICO
Descrição sintética: Prestar serviços no âmbito das secretarias municipais atendendo às demandas dos diversos órgãos e entidades conveniadas.
Descrição detalhada: Compreender, analisar, estudar, pesquisar (profissional e academicamente), esclarecer, transmitir
transm e aplicar os conhecimentos
biopsicossociais e pedagógicos da atividade física e desportiva nas suas diversas manifestações, levando em conta o contexto histórico cultural; Atuar
em todas as dimensões de seu campo profissional, o que supõe pleno domínio
domínio da natureza do conhecimento da Educação Física e das práticas
essenciais de sua produção, difusão, socialização e de competências técnico-instrumentais
técnico instrumentais a partir de uma atitude crítico-reflexiva
crítico
e ética; Ministrar
aulas e lecionar na educação infantil; Darr suporte na implantação e execução das atividades das escolinhas de futebol; Disseminar e aplicar
conhecimentos práticos e teóricos sobre a Educação Física (Atividade Física/Motricidade Humana/Movimento Humano), analisando-os
analisando
na relação
dinâmica entre o ser
er humano e o meio ambiente; Promover uma educação efetiva e permanente para a saúde e a ocupação do tempo livre e de lazer,
como meio eficaz para a conquista de um estilo de vida ativo e compatível com as necessidades de cada etapa e condições da vida
vi do ser humano;
Contribuir para a formação integral de crianças, jovens, adultos e idosos, no sentido de que sejam cidadãos autônomos e conscientes;
consc
Estimular e
fomentar o direito de todas as pessoas à atividade física, por vias formais e/ou não formais; Promover
Promover estilos de vida saudáveis, conciliando as
necessidades de indivíduos e grupos, atuando como agente de transformação social; Conhecer e utilizar os recursos tecnológicos,
tecnológico inerentes à
aplicação profissional; Diagnosticar, planejar, organizar, supervisionar,
supervisionar, coordenar, executar, dirigir, programar, ministrar, desenvolver, prescrever,
orientar e aplicar métodos e técnicas de avaliação, prescrição e orientação de atividades físicas, objetivando promover, otimizar,
otim
reabilitar, maximizar e
aprimorar o funcionamento
mento fisiológico orgânico, o condicionamento e o desempenho físico dos praticantes das diversas modalidades esportivas,
acrobáticas e artísticas; Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto á comunidade; Veicular informação que visam
vis
à prevenção,
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minimização dos riscos e proteção á vulnerabilidade, buscando a produção do autocuidado; Incentivar a criação de espaços de inclusão
i
social, com
ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular,
regular, do esporte e lazer, das práticas
corporais; Proporcionar Educação Permanente em Atividade Física/ Práticas Corporais nutrição e saúde juntamente com as ESF e NASF, sob a forma
de co-participação
participação acompanhamento supervisionado, discussão de caso e demais metodologias da aprendizagem em serviço, dentro de um processo
de Educação Permanente; Articular ações, de forma integrada ás ESF e NASF, sobre o conjunto de prioridades locais em saúde que
qu incluam os
diversos setores da administração pública; Contribuir para
para a ampliação e a valorização da utilização dos espaços públicos de convivência como
proposta de inclusão social; Identificar profissionais e/ou membros da comunidade com potencial para o desenvolvimento do trabalho
tra
em práticas
corporais; Capacitar os profissionais,
ofissionais, inclusive os Agentes Comunitários de Saúde – ACS, para atuarem como facilitador-monitores
facilitador
no desenvolvimento
de Atividades Físicas/Práticas Corporais; Supervisionar de forma compartilhada, e participativa, as atividades desenvolvidas pelas ESF e NASF na
comunidade; Promover ações ligadas à Atividade Física/Práticas Corporais junto aos demais equipamentos públicos presentes no território; Articular
parcerias com outros setores da área adstrita, junto com as ESF, NASF e a população, visando ao melhor
melhor uso dos espaços públicos existentes e a
ampliação das áreas disponíveis para as práticas corporais; Promover eventos que estimulem ações que valorizem Atividade Física/Práticas
Físi
Corporais
e sua importância para a saúde da população. Executar outras atribuições
atr
correlatas.
ELETRICISTA DE AUTOS
Descrição sintética: Prestar serviços de instalação e manutenção elétrica dos veículos, máquinas e equipamentos do Município.
Descrição detalhada: Planejar serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos automotivos
automotivos dos circuitos de sinalização, iluminação, carga,
partida e ignição, estabelecendo cronogramas e estimando prazos; Instalar sistemas e componentes eletrônicos em veículos, máquinas e
equipamentos; Elaborar layout e esquemas; interpretar e corrigir esquemas; Conectar cabo aos equipamentos e acessórios, testar o funcionamento de
máquinas, equipamentos e sistemas; Realizar manutenções preventivas e corretivas, inspecionar veículos, máquinas e equipamentos;
equipament
Diagnosticar
defeitos eletrônicos, desmontando,
o, reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes; Ajustar componentes e peças; Simular o
funcionamento de componentes e equipamentos, máquinas e veículos, realizar serviço elétrico em geral em veículos leves, pesados
pesad e maquinários;
Consertar motores de partida, alternador e limpador de para-brisa;
para brisa; Executar manutenção em sistemas de iluminação e sinalização veicular, efetuar
teste, carga, recarga e substituição de baterias, elaborar documentações técnicas, providenciar o suprimento de materiais
materiai e peças necessárias à
execução dos serviços; Conservar e zelar por ferramentas e materiais utilizados no exercício da função, trabalhar em conformidade
conformi
às boas práticas,
normas e procedimentos de segurança, trabalhar em equipe, orientando e supervisionando
supervisionando trabalhos de auxiliares, zelar pela observância de todas as
normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; cuidando para que sejam usados equipamentos de proteção individual, levando
levan ao conhecimento
do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer
lquer irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho; Executar outras tarefas, trabalhos,
atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo superior imediato, desde que compatíveis com sua formação profissional
profissio
e/ou área de
atuação e/ou conhecimento.
ENFERMEIRO ESF – RURAL
Descrição sintética: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública.
Descrição detalhada: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar serviço de assistência de enfermagem na unidade; Realizar procedimento
procediment de
enfermagem como: vacina, curativo, esterilização, nebulização, pré consulta, pós consulta, administração de medicamentos conforme
conf
prescrição
médica, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição
insti
de saúde, visita domiciliar,
coleta de material para exame de sangue, consulta de enfermagem, sondagem nasogástrica, sondagem vesical; Manter cuidados de enfermagem de
maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade
capacidade de tomar decisões imediatas; Participar na execução e
avaliação da programação de saúde e planos assistenciais de saúde, compondo equipe de planejamento a nível central e local; Participar
P
da
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial inclusive como membro de comissões; Participar na prevenção e controle das
doenças transmissíveis em geral, nos programas de vigilância epidemiológica; Participar nos programas e nas atividades de assistência
ass
integral à
saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Participar em programas e atividades de educação
sanitária visando e melhoria de saúde do indivíduo, família e comunidade; Participar em programas de treinamento e aprimoramento
aprimorame
de pessoal de
saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Participar na operacionalização do sistema de referência e contra-referência
contr
no
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão e, eventualmente, treinamento de pessoal de enfermagem; Participar na
elaboração de rotinas e normas técnicas de enfermagem em consonância com as demais áreas; Participar na elaboração de medidas de prevenção e
controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Efetuar pesquisas relacionadas à área
de enfermagem, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; Prever, prover e controlar o material
mater da unidade de
saúde; Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação
aplicação de terapia especializada sob controle médico, preparação de campo operatório,
esterilização de material de enfermagem;
ENFERMEIRO
Descrição sintética: Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública.
Descrição detalhada: Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar serviço de assistência de enfermagem na unidade; Realizar procedimento de
enfermagem como: vacina, curativo, esterilização, nebulização, pré consulta, pós consulta, administração de medicamentos conforme
conf
prescrição
médica, prescrição
escrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, visita domiciliar,
d
coleta de material para exame de sangue, consulta de enfermagem, sondagem nasogástrica, sondagem vesical; Manter cuidados
cuidado de enfermagem de
maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; Participar
Partici
na execução e
avaliação da programação de saúde e planos assistenciais de saúde, compondo equipe de planejamento
planejamento a nível central e local; Participar da
prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial inclusive como membro de comissões; Participar na prevenção
prev
e controle das
doenças transmissíveis em geral, nos programas de vigilância epidemiológica;
epidemiológica; Participar nos programas e nas atividades de assistência integral à
saúde individual e de grupos específicos, particularmente daqueles prioritários e de alto risco; Participar em programas e atividades
at
de educação
sanitária visando e melhoria de saúde do indivíduo, família e comunidade; Participar em programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de
saúde, particularmente nos programas de educação continuada; Participar na operacionalização do sistema de referência e contra-referência
contr
no
paciente
iente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Realizar supervisão e, eventualmente, treinamento de pessoal de enfermagem; Participar
P
na
elaboração de rotinas e normas técnicas de enfermagem em consonância com as demais áreas; Participar na elaboração de medidas de prevenção e
controle sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; Efetuar pesquisas relacionadas
re
à área
de enfermagem, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; Prever, prover e controlar o material da unidade de
saúde; Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico, preparação de campo operatório,
ope
esterilização de material de enfermagem;
ESCRITURÁRIO
Descrição sintética: Auxiliar na execução de tarefas administrativas envolvendo a interpretação e observância de lei, regulamentos, portarias e
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normas gerais;
Descrição detalhada: Redigir, sob supervisão, ofícios, ordens de serviço e/outros; executar trabalhos de digitação;
digitação; Preencher fichas, formulários,
talões, mapas e/ou outros, encaminhando-os
os aos órgãos específicos; Auxiliar na preparação de documentação para admissão e rescisão de contrato
de trabalho, verificando as anotações na carteira profissional e auxiliar na distribuição de identidade funcional; Auxiliar na elaboração da folha de
pagamento de pessoal, efetuando cálculos para preenchimento das guias relativas às obrigações sociais; Auxiliar a Comissão de Licitação e Pregoeiro
na organização de documentos e realização
lização do certame; Arquivar documentos públicos; Auxiliar no controle, sob supervisão, da frequência dos
servidores municipais e auxiliando no acompanhamento da escala de férias; Desempenhar outras tarefas que, por suas características,
caracterís
se incluam na
sua esfera de competência. Escriturar e controlar os trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo saldos, localizando e retificando possíveis
erros para assegurar a correção das operações contábeis; Auxiliar na elaboração e conferência de balancetes
balancetes e balanços, organizando demonstrativos
e relatórios de comportamento das dotações orçamentárias; Elaborar quadros demonstrativos, relatórios e tabelas, compilando dados,
d
com base em
informações de arquivo, fichários e outros; Elaborar documentos de interesse
interesse para a contabilidade, efetuando cálculos, folhas de pagamento,
transcrevendo dados e/ou informações; Efetuar pagamentos e recebimentos, de acordo com a programação financeira;
FONOAUDIÓLOGO
Descrição sintética: Prestar serviços no âmbito das Secretarias
Secretarias Municipal de Saúde; Educação e Assistência Social, atendendo às demandas dos
diversos órgãos e entidades conveniadas.
Descrição detalhada: Identificar e tratar distúrbios vocais; encaminhar para tratamento de alterações da fala, de linguagem, de leitura
leitu e escrita; avaliar
e encaminhar casos relacionados ao desenvolvimento neuro-psicomotor
neuro psicomotor de servidores e discentes da Instituição; indicar tecnologia assistiva; capacitar
docentes ao tratamento preventivo da fala; desenvolver outras atividades de acordo com
com as especificidades do setor de lotação; Zelar pela observância
de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; cuidando para que sejam usados de equipamentos de proteção individual,
in
quando for
o caso, levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade a respeito da segurança e higiene no trabalho;
Desenvolver ações de reabilitação; diagnosticar e levantar os problemas de saúde que requeiram ações de prevenção de deficiências
deficiên
e das
necessidades de reabilitação; Desenvolver a promoção e proteção à saúde, incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados
cuid
com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com vistas ao autocuidado; Efetivar
Efeti
estratégias que visem
o acompanhamento das crianças que apresentem risco para alterações no desenvolvimento; Atentar à prevenção de incapacidades e deficiências em
todas as fases do ciclo de vida dos indivíduos; Acolher os usuários que requeiram cuidados
cuidados de reabilitação; Desenvolver a reabilitação, priorizando
atendimentos coletivos, especialmente de usuários com alterações de comunicação, mastigação, deglutição, decorrentes de doenças
doenç
ou do
envelhecimento; Adotar a integração aos equipamentos sociais existentes,
existentes, incluindo a orientação de professores e outros profissionais de escolas,
creches, asilos e outras instituições; Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos, especialmente
especial
para usuários
restritos ao leito ou ao domicilio,
micilio, que requerem cuidados quanto à fala, linguagem e alimentação segura; Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos
agentes comunitários de saúde - ACSs; Realizar discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares, além do desenvolvimento
desenvolvimen de
projetos e ações intersetoriais que favoreçam a inclusão e a melhoria da qualidade de vida; Desenvolver ações de Reabilitação Baseada na
Comunidade (RBC), concebendo todas as pessoas como agentes do processo de reabilitação e inclusão; Acolher, apoiar
apoia e orientar as famílias,
principalmente no momento do diagnóstico, para manejo das situações oriundas da deficiência ou incapacidade; Realizar encaminhamento
encamin
e
acompanhamento das indicações e concessões de aparelhos auditivos e atendimentos específicos realizados
realizados por outro nível de atenção a saúde;
Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social, alicerçadas nos aspectos da comunicação, favorecendo a socialização e resgate
da autoestima de usuários e familiares em situação de risco psicossocial
psicossocial ou doença mental; Ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação
da saúde da criança, no âmbito individual e coletivo, especialmente quanto ao incentivo ao aleitamento materno, desenvolvimento
desenvolvimen orofacial relacionado
à alimentação e cuidados
os quanto a utilização de hábitos orais (mamadeira, chupeta);Desenvolvimento da fala, linguagem e outras habilidades
cognitivas; Desenvolvimento das habilidades auditivas e no diagnóstico precoce da deficiência auditiva; Aspectos gerais do desenvolvimento
de
motor e
psicossocial; Acompanhar e orientar os processos de alfabetização e de aprendizagem por meio do desenvolvimento de projeto educacional
ed
intersetorial; Zelar pela observância de todas as normas de higiene, limpeza e segurança no trabalho; cuidando para
pa que sejam usados equipamentos
de proteção individual, quando for o caso, levando ao conhecimento do superior imediato ou do Prefeito Municipal qualquer irregularidade
irr
a respeito da
segurança e higiene no trabalho; Executar outras tarefas, trabalhos, atividades,
atividades, serviços e/ou procedimentos determinados pelo superior imediato ou
pelo Prefeito Municipal, desde que compatíveis com sua formação profissional e/ou área de atuação e/ou conhecimento; Participar
Particip de eventos ligados
à Secretaria em que presta serviço
o e realizar demais atividades inerentes ao cargo, conforme regulamentação do Conselho Regional de
Fonoaudiologia; Desenvolver ações integradas entre as secretarias municipais.
GARI
Descrição sintética: Executar tarefas manuais de caráter simples.
Descrição detalhada: Executar tarefas inerentes aos serviços de coleta de lixo e limpeza de vias urbanas; Realizar a coleta de lixo domiciliar,
industrial e hospitalar, acompanhando o equipamento coletor, obedecendo aos roteiros, horários e escalas previamente estabelecidos
e
pelo órgão
competente; Usar equipamentos, luvas, botas, aventais, máscaras e outros, destinados à proteção individual; Auxiliar na operação
opera
do equipamento
coletor; Acoplar container ao equipamento coletor; Executar varrição de vias urbanas em horários e locais previamente estabelecidos; Executar a coleta
de varrição, acondicionando-a
a em caminhões basculantes; Executar outras tarefas correlatas.
INSTRUTOR DE ARTESANATO
Descrição sintética: Prestar assistência e orientação à população no que tange
tange à confecção ou fabricação de artesanatos em geral.
Descrição detalhada: Ministrar curso de culinária (geleias, doces caseiros e frutas cristalizadas);Ministrar curso de artesanato e bordados; Ensinar
Ensin
técnicas de conservação e embalagem de geleias, doces
doces caseiros e frutas cristalizadas; Ensinar noções de segurança e higiene; Ensinar o trabalho em
equipe; Produzir relatórios e documentos necessários ao serviço e demais instrumentos técnico-operativos;
técnico operativos; Realizar monitoramento e avaliação do
serviço; Orientarr os alunos no que diz respeito a importância do artesanato como fonte de renda para as suas famílias; Ensinar técnicas de
empreendedorismo aos alunos podendo, inclusive, solicitar auxílios periódicos do Sebrae; Executar outras atribuições afins.
JARDINEIRO
Descrição sintética: Executar tarefas manuais de caráter simples.
Descrição detalhada: Aparar grama, limpar e conservar os jardins; Aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar
errad
pragas e moléstias; Cultivar e colher,
er, em época própria, os produtos, através de tratamentos primários; Plantar e conservar as árvores, jardins, flores,
arbustos e outras plantas no âmbito da cidade; Preparar terra, fazer canteiros, adubar, podar, roçar, capinar, enxertar e executar
exe
outros cuidados de
jardinagem em épocas adequadas para assegurar seu desenvolvimento; Aplicar defensivos agrícolas contra insetos e pragas, bem como extinguir
formigueiros; Realizar a limpeza de ruas e guias dos parques e jardins da unidade de trabalho; Manter gramas
gramas aparadas.
MECÂNICO
Descrição sintética: Efetuar a manutenção preventiva e reparativa dos elementos mecânicos de veículos, máquinas rodoviárias e similares, para
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assegurar condições de funcionamento regular e eficiente.
Descrição detalhada: Efetuar a manutenção preventiva de motores, fazendo revisões nos veículos, máquinas e equipamentos na parte mecânica, a
fim de verificar desgastes de peças, ou proceder às regulagens necessárias ao seu perfeito funcionamento; Examinar o veículo ou equipamento
rodoviário, inspecionando-os
os para detectar os defeitos e anormalidades de funcionamento dos mesmos; Efetuar o desmonte e a limpeza do conjunto ou
dos componentes avariados, utilizando ferramentas e procedimentos apropriados; Procurar localizar, em todos os consertos,
cons
a causa dos defeitos
apresentado; Proceder à distribuição e ajuste de peças defeituosas, utilizando ferramentas, instrumentos de medição e de controle
cont
e outros
equipamentos, de conformidade com técnicas recomendadas; Fazer a montagem do conjunto mecânico,
mecânico, substituindo peças ou sanando defeitos,
utilizando ferramentas, instrumentos e procedimentos técnicos apropriados; Testar o serviço executado, colocando o veículo ou máquina rodoviária em
funcionamento e dirigindo-o,
o, se for o caso, para comprovar o seu resultado; Ter conhecimento do sistema hidráulico, conversor e torque; Efetuar
ocasionalmente, trabalhos de solda em diversas partes dos veículos, máquinas e equipamentos; Ter conhecimento de sistema pneumático
pneu
e hidráulico;
Ter conhecimento de sistema com ignição e injeção eletrônica; Zelar por materiais, ferramentas e equipamentos, providenciando limpeza, conserto,
manutenção, substituição e devolução; Executar outras tarefas correlatas.
MÉDICO ESF
Descrição sintética: Realizar tarefas inerentes à área
rea de saúde pública.
Descrição detalhada: Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para os diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva, terapêutico ou de emergência,
emergência, examinando o paciente, diagnosticando,
prescrevendo tratamento, prestando orientações e solicitando hospitalização, se necessário; Requisitar, analisar e interpretar
interpreta exames complementares
de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico;
clínico; Manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica
tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento em urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; Encaminhar
Encaminha pacientes para
tratamento especializado quando for o caso; Participar da formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamento da situação dos
serviços de saúde do município, identificando prioridades, para determinação de programação a serem desenvolvidos; Realizar avaliação
a
periódica dos
serviços prestados; Participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral (programas de vigilância
vigilân
epidemiológica);Opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistência integral e saúde individual, bem como de grupos
específicos, particularmente, daqueles prioritários e de alto risco; Participar da operacionalização do sistema de referência e contra-referência do
paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Participar de programas e atividades de educação
educação sanitária, visando à melhoria da saúde do
indivíduo, da família e da comunidade; Efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços
se
de saúde;
Participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento
aperfeiçoamento das equipes, que atuam na área de saúde, fornecendo subsídios técnicos
para a composição dos conteúdos programáticos; Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade de pacientes, verificando suas condições de
saúde, emitindo laudos para admissão
ssão de servidores, concessão de licenças, aposentadorias, readaptações, emissão de carteiras e atestados de
sanidade física e mental; Efetuar exames pré-admissionais,
admissionais, realizando o exame clínico, interpretando resultados dos exames complementares de
diagnóstico,
stico, comparando os resultados finais com as exigências psicossomáticas de cada tipo de atividades, para permitir a seleção do trabalhador de
acordo com as atividades que executará; Executar exames periódicos de todos os servidores ou em especial daqueles expostos a maior risco de
acidentes de trabalho ou doenças profissionais, fazendo exame clínico e/ou interpretando os resultados de exames complementares
complementar para controlar as
condições de saúde dos mesmos e assegurar continuidade operacional e a produtividade;
produtividade; Efetuar tratamento de urgência em casos de acidentes de
trabalho ou alterações agudas da saúde, orientando e/ou executando a terapia adequada, para prevenir consequências mais graves
grave ao trabalhador;
Avaliar em conjunto com outros profissionais, condições
condições de insegurança, visitando periodicamente os locais de trabalho, para sugerir medidas
destinadas a remover ou atenuar os riscos existentes; Participar em conjunto com outros profissionais, da elaboração e execução
execuç
de programa de
proteção à saúde dos trabalhadores,
lhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para
obter a redução de absenteísmo e a renovação de mão de obra; Planejar e executar programas de treinamento das equipes de atendimento
aten
de
emergências, avaliando as necessidades e ministrando aulas, para capacitar o pessoal incumbido de prestar primeiros socorros em casos de acidentes
graves e catástrofes; Participar de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos,
elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas destinadas a reduzir
red
a morbidade e
mortalidade decorrentes de acidentes de trabalho, doenças profissionais e doenças de natureza não ocupacional; Participar de atividades de
prevenção de acidentes, comparecendo a reuniões e assessorando em estudos e programas para reduzir as ocorrências de acidentes
acidente de trabalho;
Executar outras tarefas correlatas.
MOTORISTA
Descrição sintética: Conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga ou conduzir veículo utilizado no transporte de passageiros dentro
dentr
dos limites de lotação estabelecido pela legislação em vigor.
Descrição detalhada: Conduzir veículo motorizado,
o, obedecendo a sinalização e aos limites de velocidade indicadas; Vistoriar o veículo diariamente,
antes e após sua utilização; Manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, zelando pela sua conservação, providenciando
providen
o
abastecimento de combustíveis,
stíveis, lubrificação se necessário, observando níveis de água e de óleo, efetuando trocas, segundo recomendações técnicas,
calibragem dos pneus, limpeza, checagem do sistema elétrico, etc.; Efetuar a limpeza e a desinfecção interna do veículo, após o transporte de
pacientes; Comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidade observadas no veículo, não transitando com o mesmo sem que elas
e
sejam
sanadas; Fazer pequenos reparos de emergência, preservadas as condições de segurança do veículo; Transportar pessoas,
pe
materiais,
correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Executar o serviço de transporte que lhe for atribuído e, no caso de materiais,
encarregar-se
se de sua carga e descarga; Operar, eventualmente, rádio transceptor. Auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes,
conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. Observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados
re
preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo;
veículo; Realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações
recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de outras ocorrências,
oc
a fim de
manter a boa organização e controle; Recolher
her o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o
deixando
corretamente estacionado e fechado; Conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga ou conduzir veículo utilizado
utilizad no transporte de
passageiros dentro dos limites de lotação estabelecido pela legislação em vigor. Conduzir veículo motorizado, obedecendo a sinalização e aos limites
de velocidade indicadas; Vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua utilização; Manter o veículo em perfeitas condições
c
de funcionamento,
zelando pela sua conservação, providenciando o abastecimento de combustíveis, lubrificação se necessário, observando níveis de
d água e de óleo,
efetuando trocas, segundo recomendações técnicas, calibragem dos pneus, limpeza, checagem
checagem do sistema elétrico, etc.; Efetuar a limpeza e a
desinfecção interna do veículo, após o transporte de pacientes; Comunicar ao superior imediato quaisquer anormalidade observadas
observa
no veículo, não
transitando com o mesmo sem que elas sejam sanadas; Fazer pequenos reparos de emergência, preservadas as condições de segurança do veículo;
Transportar pessoas, materiais, correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; Executar o serviço de transporte
tra
que lhe for
atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se
se de sua carga e descarga; Operar, eventualmente, rádio transceptor; Auxiliar médicos e enfermeiros na
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assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, macas, etc. Observar e controlar os períodos de
d revisão e
manutenção recomendados preventivamente, para assegurar plena condição de utilização do veículo; Realizar anotações, segundo as normas
estabelecidas e orientações recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários
itinerár
percorridos, além de outros
ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle; Recolher o veículo à garagem ou local destinado a esse fim, ao término
tér
da jornada de
trabalho, deixando-o
o corretamente estacionado e fechado; Executar outras tarefas correlatas.
NUTRICIONISTA
Descrição sintética: Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição e alimentação, avaliando o estado de carências
nutricionais da comunidade para elaboração de cardápios específicos.
Descrição detalhada: Planejar e elaborar cardápios em geral, baseando-se
baseando se nos valores protéico calóricos, no estudo dos meios e técnicas de
introdução de produtos mais nutritivos, respeitando os hábitos alimentares praticados e aceitação dos alimentos; Planejar a pauta
p
de compra de
gêneros alimentícios, necessários à composição dos cardápios; Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos
d
alimentos;
assegurar a execução dos cardápios e armazenamento dos produtos, conforme as orientações técnicas do programa de
d merenda escolar, através de
cursos ofertados; Garantir a qualidade dos alimentos e serviços da área; Comprar alimentos, materiais e utensílios de cozinha;
cozinha Pesquisar e estudar a
introdução de cardápios e de produtos imatura, bem como sobre a estocagem e distribuição
distribuição dos produtos; Acompanhar e avaliar a execução dos
cardápios, assegurando uma alimentação de qualidade; Desenvolver programas de educação alimentar; Desenvolver e apresentar estudos
es
técnicos
para a melhorias dos serviços; Proceder visitas técnicas
técnicas nas escolas para fazer a supervisão dos serviços de alimentação; Fazer reuniões para
observar o nível de rendimento, habilidade, higiene e aceitação dos alimentos pelos comensais, para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos
serviços; Executar outras tarefas correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Descrição sintética: Operar máquinas, tratores e equipamentos móveis.
Descrição detalhada: Operar guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de esgoto, máquinas agrícolas, tratores, retroescavadeiras, pá-carregadeira
pá
e outros para serviço de carregamento e descarregamento de material, roçadas de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; Regular o peso e a
bitola do trator, graduando os dispositivos de conexão para a acoplagem dos implementos; Engatar as peças ao sistema mecanizado, acionando os
dispositivos do veículo para a execução dos serviços a que se destina; Fazer a manutenção dos equipamentos e implementos utilizados,
util
abastecendo
o veículo, limpando e lubrificando seus componentes, para conservá-los
conservá
em condições de uso; Verificar periodicamente, nível de óleo, água de bateria,
água do radiador, calibragem de pneus, sistemas elétricos e de freio, comunicando ao departamento competente as irregularidades
irregularidad
verificadas;
Conduzir o equipamento em velocidade compatível
mpatível com o local e em obediência às normas de trânsito vigentes; Efetuar pequenos reparos, utilizando
as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; Acompanhar os serviços de manutenção preventiva
preventiv e corretiva da
máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes necessários; Anotar dados e informações sobre os trabalhos realizados,
realizado consumo
de combustível, conservação e outras ocorrências; Recolher o equipamento ao pátio ao final de cada jornada de trabalho; Executar outras tarefas
correlatas.
PEDREIRO
Descrição sintética: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e edifícios públicos.
Descrição detalhada: Atuar nos serviços de reparos, reconstruções,
reconstruções, demolição e edificação de obras de alvenaria; Atuar nos serviços de revestimento
de paredes, pisos e tetos; Atuar no preparo de argamassa e concreto; Atuar na confecção de peças de concreto; Atuar no assentamento
assent
de tijolos,
pedras, ladrilhos, mosaicos, manilhas, mármores, telhas e tacos; Participar dos trabalhos de construção de lajes de concreto; Participar dos trabalhos
com massa à base de cal, cimento e outros materiais de construção; Atuar nos trabalhos de caiação; Zelar pelo instrumental de trabalho; Executar
outras tarefas correlatas.
PROFESSOR
Cumprir o calendário escolar quanto ao ato de planejar e ministrar aulas nos dias letivos e horas-aula
horas aula estabelecidos, além de participar integralmente
dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avaliar o rendimento dos alunos de acordo com o regimento
escolar; Informar aos pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta
propos pedagógica;
Participar de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participar de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
técnico administrativas; Participar do planejamento
geral da escola; Contribuir para o melhoramento da qualidade do ensino; Participar da escolha do livro didático; Participar de
d palestras, seminários,
congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos; Acompanhar e orientar
orie
estagiários; Zelar
pela integridade física e moral do aluno; Participar da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elaborar projetos pedagógicos; Participar de
reuniões interdisciplinares; Confeccionar material didático; Realizar atividades extra-classe
extra classe em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; Avaliar e
participar do encaminhamento dos alunos
nos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Selecionar, apresentar e
revisar conteúdos; Participar do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; Incentivar
Incentiv os alunos a
participarem
ciparem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realizar atividades de articulação da escola com a família
f
do aluno e a
comunidade; Orientar e incentivar o aluno para a pesquisa; Participar do conselho de classe; Preparar o aluno para
para o exercício da cidadania; Incentivar
o gosto pela leitura; Desenvolver a autoestima do aluno; Participar da elaboração e aplicação do regimento da escola; Participar
Partici
da elaboração,
execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orientar o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; Contribuir para a
aplicação da política pedagógica do município e o cumprimento da legislação de ensino; Propor a aquisição de equipamentos que venham favorecer às
atividades de ensino aprendizagem; Planejar
lanejar e realizar atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento; Analisar dados referentes à
recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participar de estudos e pesquisas em sua área de atuação; Manter atualizados
atualiz
os registros de
aula,
ula, frequência e de aproveitamento escolar do aluno; Zelar pelo cumprimento da legislação escolar e educacional; Zelar pela manutenção e
conservação do patrimônio escolar; Apresentar propostas que visem a melhoria da qualidade de ensino; Participar da gestão
ges
democrática da unidade
escolar; Executar outras atividades correlatas.
PROFESSOR DE ARTES
Responsabilizar-se
se pelo bom andamento do trabalho dos alunos sob sua responsabilidade; participar do planejamento curricular da Escola; planejar
plane
suas atividadess como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento funcional; acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo
medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a Coordenação Pedagógica; manter atualizado o material
mater de registro
de desempenho do aluno, obedecendo a normas e prazos estabelecidos; utilizar as horas complementares em atividades pedagógicas
pedagógica inerentes à sua
função de docente; atender às determinações da Escola, quanto à observância de horário e convocações; manter-se
mant
em permanente atualização
pedagógica, visando ao aperfeiçoamento profissional; executar quaisquer outros encargos semelhantes e pertinentes à categoria funcional. Em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394, de 20/12/96,
20/12/96, são ainda atribuições do cargo: ministrar os dias letivos e as
horas - aula estabelecidos; participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
profi
colaborar com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.
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PROFESSOR DE INGLÊS
Responsabilizar-se
se pelo bom andamento do trabalho dos alunos sob sua responsabilidade; participar do planejamento curricular da Escola; planejar
plane
suas atividades como regente de turma, visando a um bom desenvolvimento
desenvolvimento funcional; acompanhar e avaliar o desempenho do aluno, propondo
medidas para melhor rendimento e ajustamento do mesmo, em consonância com a Coordenação Pedagógica; manter atualizado o material
mater de registro
de desempenho do aluno, obedecendo a normas
mas e prazos estabelecidos; utilizar as horas complementares em atividades pedagógicas inerentes à sua
função de docente; atender às determinações da Escola, quanto à observância de horário e convocações; manter-se
manter
em permanente atualização
pedagógica, visando
ando ao aperfeiçoamento profissional; executar quaisquer outros encargos semelhantes e pertinentes à categoria funcional. Em
consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.º 9394, de 20/12/96, são ainda atribuições do cargo: ministrar
minis
os dias letivos e as
horas - aula estabelecida; participar, integralmente, dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
profis
colaborar
com as atividades de articulação com as famílias e a comunidade.
PSICÓLOGO NASF
Descrição sintética: Prestar
restar serviços no âmbito das secretarias municipais atendendo às demandas dos diversos órgãos e entidades.
Descrição detalhada: Participar de reuniões com profissionais das ESF, para levantamento das reais necessidades da população adscrita; Planejar
ações e desenvolver educação permanente; Acolher os usuários e humanizar a atenção; Trabalhar de forma integrada com as ESF realizar visitas
domiciliares necessárias; desenvolver ações Inter setoriais; participar dos Conselhos Locais de Saúde; realizar avaliação em conjunto com as ESF e
Conselho Local de Saúde do impacto das ações implementadas através de indicadores pré estabelecidos; desenvolver grupos de portadores de
transtorno mental, envolvendo pacientes e familiares, com objetivo de reinserção
re
social, utilizando-se
se dos recursos da comunidade; auxiliar no
processo de trabalho dos profissionais das ESF no que diz respeito à reinserção social do portador de transtorno mental; realizar ações coletivas
abordando o uso de tabaco, álcool e drogas,
gas, traçando estratégias de prevenção utilizando os recursos da comunidade; realizar ações de difusão da
prática de atenção não manicomial, diminuindo o preconceito e a estigmatização com relação ao transtorno mental; acolher de forma especial o
egresso de internação psiquiátrica e orientar sua família, visando a reinserção social e a compreensão da doença; Mobilizar os recursos da
comunidade para constituir espaços de aceitação e reinserção social do portador de transtorno mental; Manter contato próximo com
c
a rede de serviços
de saúde mental oferecidos pelo município, de modo a poder acompanhar os usuários de sua área de abrangência, que assim o necessitarem; realizar
consultas para diagnóstico e avaliação de casos encaminhados pela ESF para definir projeto
projeto terapêutico a ser executado por toda a equipe; Integrar-se
na rede de serviços oferecidos, realizando referência e contra referência, seguindo fluxo pré estabelecido, mantendo vínculo com os pacientes
encaminhados; Realizar visitas domiciliares em conjunto
to com as ESF dependendo das necessidades e executar
xecutar outras atribuições correlatas.
PSICÓLOGO SOCIAL
Descrição sintética: Realizar tarefas inerentes à psicologia em geral.
Descrição detalhada: Prestar atendimento psicológico à população quer seja preventivo,
preventivo, informativo ou psicoterapêutico, visando a promoção da
saúde mental; Prestar atendimento psicoterapêutico, individual ou grupal, levando-se
levando se em conta as necessidades da demanda existente e da
problemática especifica do cliente; Avaliar, diagnosticar e emitir parecer técnico no que se refere à acompanhamento e/ou atendimento do cliente;
Realizar encaminhamento de clientes para outros serviços especializados em saúde mental; Participar de programas de saúde mental,
men
através de
atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação;
co participação; Participar da elaboração de normas programáticas de técnicas, materiais e
instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços, para atingir objetivos estabelecidos; Participar
de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de projetos, de acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos,
increme
aprimoramento e
desenvolvimento de áreas de trabalho do interesse da instituição; Participar de estudos e pesquisas
pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a prevalência
da doença mental; Atuar no campo educacional estudando sistemas de motivação da aprendizagem novos métodos de ensino, a fim de
d contribuir para
o estabelecimento de currículo escolares e técnicas de ensino
ensino adequados; Colaborar com a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento
de psicologia que lhes sejam úteis na consecução crítica e reflexiva de seus papéis; Elaborar e executar procedimentos destinados
destin
ao conhecimento
da relação professor-aluno,, em situações escolares específicas, visando a implementação metodológica da clientela, relevantes para o ensino, bem
como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem. Diagnosticar as necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional
educ
e
encaminhar
caminhar aos serviços de atendimento da comunidade, membros da instituição escolar que requeiram diagnósticos e tratamento de problemas
psicológicos específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola; Promover a reeducação de crianças
crianç
no caso de
desajustamento escolar ou familiar; Prestar orientação aos professores; Efetuar o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento
acompan
e avaliação
de desempenho pessoal de testes e entrevistas a fim de fornecer dados utilizados pela administração
administração de pessoal; Planejar, coordenar e/ou executar
atividades de avaliação e orientação psicológica, participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias
metodolo
de trabalho;
Executar outras tarefas correlatas.
SOLDADOR
Descrição sintética:: Realizar atividades de soldas e manutenção nos órgãos municipais.
Descrição detalhada: Exercer atividades na área de oficina, envolvendo examinar, preparar e soldar peças de metal utilizando ferramentas e
materiais; Realizar montagem, reforço ou reparo de partes ou conjuntos mecânicos; Realizar manutenção periódica nos portões, garagens, portas,
janelas e bueiros do Município; Realizar montagem em estruturas metálicas como coberturas; Executar outras atribuições afim.
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Descrição sintética: Atender sob supervisão médica, pacientes em estabelecimentos de ensino, assistência social, médico-hospitalar,
médico
odontológica e
outras.
Descrição detalhada: Proceder à higiene do paciente acamado como toalete, banho de leito, cuidado dos cabelos e unhas; Realizar/acompanhar a
movimentação e o transporte de pacientes; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e registros das atividades do setor
e outros que se fizerem necessários para a realização de relatórios e controle estatístico; Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas,
preparando-as conforme o necessário; Efetuar
fetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da instituição, o
material necessário à prestação da assistência
stência à saúde do cliente; Controlar materiais, equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade;
Manter equipamentos e a unidade de trabalho organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas;
prob
Executar
atividades de
e limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como armazenamento e distribuição; Propor a aquisição de novos
instrumentos para reposição daqueles que estão avariados ou desgastados; Realizar atividades na promoção de campanhas do aleitamento
a
materno,
bem como coleta no lactário ou em domicílio; Auxiliar na preparação de corpo após o óbito; Participar de programa de treinamento; Executar tarefas
pertinentes à área de atuação, utilizando-se
se de equipamentos e programas de informática; Ajudar o paciente a andar, arrumar e trocar de cama; Retirar
o paciente da viatura, receber, conferir e guardar a roupa limpa dos pacientes; Na admissão e na alta, ajudar a distribuir refeições e dietas, dar
alimentos na boca do paciente, quando solicitado pela enfermeira; Executar pequenos serviços de limpeza e conservação em hospitais, ambulatórios,
gabinetes médicos e dentários; Manter limpo o material de enfermagem; Fazer a desinfecção da cama e objetos de uso individual por ocasião da
transferência, alta ou óbito do paciente; Guardar amostras de fezes, urina e escarro para exames em laboratórios; Auxiliar na preparação do material
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necessário a coleta de sangue; Remover aparelhos e outros objetos utilizados pelos pacientes; Participar da reparação e identificação
iden
do cadáver,
ajudando a vesti-lo, a transportá-lo; Atender ao telefone, campainha ou sinais luminosos; Transmitir recados, preparar boletins simples de serviço;
Executar outras tarefas afins.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Descrição sintética: Executar serviços de programação de computadores, processamento de dados, dando suporte técnico. Orientar os usuários para
utilização dos softwares e hardwares.
Descrição detalhada: Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática; Instalar
Instalar e configurar softwares e hardwares,
orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização; Organizar e controlar os materiais necessários
nece
para a
execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos processamentos,
processamentos, suprimentos, bibliografias etc.; Operar equipamentos de
processamento automatizados de dados, mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados; Interpretar as mensagens exibidas
exibid no monitor,
adotando as medidas necessárias; Notificar e informar
mar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; Notificar e
informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha ocorrida; Executar e controlar os serviços
serviç de processamento de
dados nos equipamentos que opera; Executar o suporte técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição,
sub
configuração e instalação de módulos, partes e componentes; Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos
e
em sua
área de atuação; Executar o controle dos fluxos de atividades, preparação e acompanhamento da fase de processamento dos serviços
servi
e/ou
monitoramento do funcionamento de redes de computadores; Participar de programa de treinamento, quando convocado; Controlar e zelar pela correta
utilização dos equipamentos; Ministrar treinamento em área de seu conhecimento; Auxiliar na execução de planos de manutenção, dos equipamentos,
dos programas, das redes de computadores e dos sistemas operacionais; Elaborar, atualizar e manter a documentação técnica necessária para a
operação e manutenção das redes de computadores; Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
fu
VIGIA
Descrição sintética: Exercer a vigilância em logradouros
gradouros públicos e controlar a entrada de pessoas, veículos e materiais em repartições municipais.
Descrição detalhada: Exercer a vigilância em locais previamente determinados, percorrendo e inspecionando suas dependências para evitar
incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; Executar a ronda diurna ou noturna nas dependências, verificando se as
portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente e constatando irregularidade, tomar as providências
providênc
necessárias no
sentido de evitar roubos e outros danos; Controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais pelos portões de acesso sob sua vigilância,
efetuando os devidos registros, verificando quando necessário, a autorização de ingresso; Investigar
Investigar quaisquer condições anormais que tenha
observado; Responder as chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente do órgão, anotando recados; Comunicar ao chefe imediato
qualquer irregularidade verificada; Acompanhar funcionários, quando necessário,
necessário, no exercício de suas funções, fora do expediente normal de trabalho;
Zelar pelo prédio e suas instalações (pátios, jardins, cercas, muros, portões, sistema de iluminação, etc.);Atender o público,
público fornecendo informações e
encaminhando aos órgãos competentes;
etentes; Recolher e guardar objetos deixados pelos usuários; Efetuar quando designado, a fiscalização dos vigias em
seus postos de serviços, efetuando também a ronda eletrônica; Executar outras tarefas correlatas.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO
ITARARÉ
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
p
inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
encont
vocálicos e
consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com
frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra
Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas
com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: História do município de Santana do Itararé/ Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica,
ógica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações
vincul
históricogeográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas,
revist
televisão, música e
teatro.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação
retação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros
encont
vocálicos e
consonantais,
sonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo
c
e
denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com
frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros;
in
Problemas

..
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com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: História do município de
e Santana do Itararé/ Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações históricogeográficas em
m nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas,
revist
televisão, música e
teatro.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
M
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
parágraf
inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos
mentos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação
significaçã das palavras, sentido
conotativo
ativo e denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e problemas;
problemas
Conjunto dos números
úmeros racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área,
ár
volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta,
porcentagem, juros simples e compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro
primeiro e segundo graus, resolução de problemas.
Conhecimentos Gerais: História do município de Santana do Itararé/ Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações históricohistórico
geográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro.
sileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas, televisão, música e
teatro.
ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
M
ASSISTENTE DE FARMACIA
Farmácia hospitalar: conceito; estrutura organizacional e administrativa. Ciclo
Ciclo da assistência farmacêutica: seleção; programação; aquisição;
armazenamento e conservação; distribuição e dispensação de medicamentos. Farmacocinética e farmacodinâmica: introdução à farmacologia;
farm
vias de
administração; absorção, distribuição e eliminação
ção de fármacos; interação de drogas; mecanismos moleculares de ação das drogas. Princípios de
farmacotécnica: cálculos em farmacotécnica; sistema métrico de massa e volume; formas farmacêuticas sólidas, semi‐sólidas
semi
e líquidas;
incompatibilidades químicas e físicas em manipulação farmacêutica. Legislação sanitária farmacêutica: Portaria 344/98 e atualizações;
atual
Lei dos
Medicamentos genéricos. Conduta ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de
de segurança no trabalho.
ESCRITURÁRIO
Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica de Santana do Itararé;
Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; Constituição
Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento
no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
INSTRUTOR DE ARTESANATO
História da arte; Artes Visuais: Da pré-história
história a arte contemporânea; Conteúdo e significado nas obras de arte; Fundamentos históricos, filosóficos e
psico-pedagógicos
pedagógicos da Educação Artística; Arte brasileira: do período pré-descobrimento
pré descobrimento até a contemporaneidade. Cultura popular:
popula fundamentos,
conceituação, folclore, manifestações folclóricas. Artes populares; Artes cênicas na escola; Educação musical, pressupostos e objetivos da música na
escola.
VIGIA
Serviços de vigilância, portaria, controle de veículos, segurança de pessoal,
pessoal, combate a incêndios e primeiros socorros. Proceder à vigilância diurna e
noturna nas dependências dos edifícios e áreas próximas: cuidados básicos essenciais. Comunicação; normas de Segurança do Trabalho e Higiene;
noções de hierarquia; noções de segurança;
nça; conhecimento
conhecime
dos utensílios possíveis de utilização; conhecimento da função; formas de tratamento;
atendimento ao público; telefones públicos de emergência: Pronto Socorro, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro. Noções básicas de
Relações Humanas no Trabalho. Ética no trabalho. Relacionamento inter-pessoal.
inter
Atribuições do cargo.
COMUNS AO CARGO DE NÍVEL TÉCNICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em
e cada parágrafo,
inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido
conotativo e denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Conhecimentos Gerais: História do município de Santana do Itararé/ Estado do Paraná. Noções
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política,
tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional e internacional. Descobertas
Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas,
revist
televisão, música e
teatro.
ESPEC
ESPECÍFICO
AO CARGO DE NÍVEL TÉCNICO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência
de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares.
complementares. Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e
preparo do corpo pós-morte.
morte. Tratamento e assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica,
médico
pediatria, psiquiatria,
ginecologia e obstetrícia, neonatologia.
logia. Doenças infecto-parasitárias.
infecto parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema
básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à
segurança
nça do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas:
bá
sinais
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia
oxi
e sondagens. Controle
de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico
técnic de enfermagem na
unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós-operatório,
operatório, emergências, hemorragia,
hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória
e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério
puer
e suas
complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino
no e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90 e

..
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8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização;
Human
Normas e
Diretrizes da Estratégia
ratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Conhecimentos Avançados de Hardware e Software: arquitetura de computadores - conceitos de arquiteturas de computadores; hardware e software;
representação binária da informação; componentes
mponentes de um computador e periféricos; avaliação de desempenho; montagem e manutenção de
computadores, instalação, utilização e configuração de sistemas operacionais (Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2008 e Linux),
Linux) instalação de
aplicativos utilitários em geral; conhecimento sobre os componentes do computador; Redes de Computadores: arquiteturas de rede; topologias; modelo
OSI da ISO; implementação, administração e manutenção de redes de computadores; arquitetura TCP/IP: protocolos, serviço de nomes
no
(DNS), serviço
de correio eletrônico e caixa postal (SMTP, POP3, IMAP), serviço de transferência de arquivos (HTTP, HTTPS, FTP), serviço de configuração (DHCP);
elementos de interconexão de redes de computadores (gateways, switches, roteadores); Softwares: (instalação,
(instalação, configuração e manipulação): Microsoft
Office 2007/2010, BrOffice 3.2/3.3, Navegadores Web (Internet Explorer 8 e 9, Firefox 4 e 5) e Segurança (antivírus, anti-spam,
anti
antispyware e firewall);
Segurança da Informação: segurança física e lógica; Firewall
Firewall e proxies; criptografia; VPN; softwares maliciosos (vírus, spywares, rootkit, etc.); sistemas
de detecção de intrusão; certificação digital; conceitos sobre RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), backup, armazenamento
armazenam
de dados em
nuvem, políticas
icas de backup, tipos de backup (completo, incremental e diferencial); gestão da segurança da informação; políticas de segurança
segura
de
informação; classificação de informações; Gerenciamento de Serviços de TI: suporte a serviços e entrega de serviços.
COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em cada parágrafo,
parágraf
inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba,
encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação
significaçã das palavras, sentido
conotativo e denotativo); Funções sintáticas,
intáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e Nominal;
Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e obras, figuras de linguagem;
linguagem Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática Qualitativa. Sequências Lógicas
envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões Especiais. Análise Combinatória
Combin
e Probabilidade. Progressões
Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção
inter
e diferença.
Geometria plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º graus. Funções de 1º e 2° graus.
Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Conhecimentos Gerais: História do município de Santana do Itararé/ Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida
v
econômica, social, política,
tecnológica, relações exteriores, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento, juntamente com suas vinculações históricogeográficas em nível nacional e internacional. Descobertas e inovações científicas
científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade
contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. Cultura e sociedade brasileira: artes, arquitetura, cinema, jornais, revistas,
revist
televisão, música e
teatro.
ESPECÍFICOS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR
SUPE
CIRURGIAO DENTISTA – RURAL
Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde
Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde,
sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos,
objetivos, funções e atribuições).
atribuições Biogênese das
dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames
complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais
Mater
protetores do
complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento,
tratamento prevalência e incidência,
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação
Inter
dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme
dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnósticos prevenção e tratamento não cirúrgico.
cirúrgi . Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e
ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos
fl
e outros
métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria,
Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing,
bite
Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento
Aten
de
pacientes com necessidades especiais. Farmacologia
armacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios,
anti inflamatórios, antimicrobianos, sedativos,
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses.
CIRURGIAO DENTISTA – URBANO
Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices epidemiológicos específicos em saúde bucal. Saúde
Pública: organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios, diretrizes, estrutura
trutura e características. Indicadores de saúde,
sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das
dentições. Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal, exames
complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de ionômero de vidro. Materiais
Mater
protetores do
complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos:
ivos: educação em saúde, tratamento restaurador atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações
preventivas, uso de fluoretos em Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento,
tratamento prevalência e incidência,
microrganismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação
Inter
dentística – periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme
dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnósticos prevenção e tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral
Or menor: exodontias, ulectomia e
ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos
fl
e outros
métodos preventivos (selantes, ART), materiais dentários em Odontopediatria, radiologia
radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing,
bite
Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento
Aten
de
pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica
t
em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios,
inflamatórios, antimicrobianos, sedativos,
interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia,
a
doses.
EDUCADOR CMEI
Procedimentos
tos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais
socia e
formação da personalidade; Noções básicas de atendimento ao público; Organização do local de trabalho Noções básicas de informática.
infor
EDUCADOR FÍSICO
Organização de competições nas aulas de educação física; organização de competições de desportos individuais; Aprendizagem Motora
Mo
e Educação

..
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Física; Limites e Possibilidades; A aprendizagem motora no esporte; Desenvolvimento e ensino
ensino da antecipação motora, regras, técnicas para
aprendizagem execução e aplicações no atletismo, futebol, futsal, natação, voleibol, basquetebol, handebol, dentre outras modalidades
mod
desportivas;
Esporte, jogos e atividades rítmicas e expressivas; Características
Caracterí
sócio-efetivas,
efetivas, Motoras e cognitivas; Jogo cooperativo; Aspectos Técnicos do
Futebol de Campo e Futsal; Contexto Histórico, Fundamentos e Aspectos Técnicos do Judô; Contexto Histórico, Fundamentos e Aspectos
Asp
Técnicos da
Natação; Planejamento de Ensino
no dos Esportes Coletivos: uma visão crítica e contextualizada; Aspectos Táticos do Basquetebol e Handebol: sistemas
de marcação e seu processo de evolução; Basquetebol e Handebol de alto rendimento: evolução tática no sistema ofensivo, características
carac
e
aplicabilidade
plicabilidade em equipes de alto rendimento; Treinamento físico, técnico e tático nos esportes coletivos (voleibol, basquetebol,
basqueteb handebol, futebol de
campo, futsal, natação, judô, jiu-jitsu,
jitsu, vôlei de praia): princípios, similaridades e diferenças; Legislação
Legislaç do SUS.
ENFERMEIRO ESF – RURAL
Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias). Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Política
Pol
Nacional de
Atenção Básica; Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); Prevenção
Prevenção e Promoção a Saúde; Política Nacional de Humanização;
Atividades de Capacitação em Serviço; Aleitamento Materno; Biossegurança nas Ações de Saúde; Ações de enfermagem na promoção da Saúde
infantil; Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias; Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e
desidratação; Transtornos mais comuns na infância; Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no pré–natal;
pré
Distúrbios ginecológicos da
puberdade até o climatério; Sexualidade
ualidade da mulher e autocuidado; Saúde da Mulher no curso da vida; Doenças crônicas não transmissíveis: Educação
para o auto–cuidado;
cuidado; Tratamento de feridas; Cuidados com o paciente portador de patologias das vias respiratórias; Infecção das vias aéreas
aére
superiores;
periores; pneumonia; DPOC; Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite; O processo
pro
de
envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos; Vigilância em Saúde; Perfil epidemiológico da comunidade; Sistemas de Informação
em Saúde; Enfermagem Perioperatória; Enfermagem em urgência e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos;
fer
hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento
tratamento de emergência; controle de hemorragia;
abuso de substâncias químicas.
ENFERMEIRO
Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias). Planejamento em saúde; Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem; Política
Pol
Nacional de
Atenção Básica; Diretrizes
izes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF); Prevenção e Promoção a Saúde; Política Nacional de Humanização;
Atividades de Capacitação em Serviço; Aleitamento Materno; Biossegurança nas Ações de Saúde; Ações de enfermagem na promoção da Saúde
infantil;l; Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias; Assistência de enfermagem à criança com
co diarreia aguda e
desidratação; Transtornos mais comuns na infância; Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no pré–natal;
pré
Distúrbios ginecológicos da
puberdade até o climatério; Sexualidade da mulher e autocuidado; Saúde da Mulher no curso da vida; Doenças crônicas não transmissíveis:
trans
Educação
para o auto–cuidado;
cuidado; Tratamento de feridas; Cuidados com o paciente portador de patologias
patologias da vias respiratórias; Infecção das vias aéreas
superiores; pneumonia; DPOC; Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite; O processo
p
de
envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos; Vigilância
Vigilância em Saúde; Perfil epidemiológico da comunidade; Sistemas de Informação
em Saúde; Enfermagem Perioperatória; Enfermagem em urgência e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos;
fer
hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação
itação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia;
abuso de substâncias químicas.
FONOAUDIÓLOGO
Conhecimentos anatômicos, fisiológicos e funcionais do Sistema auditivo e Sistema sensório-motor-oral
sensório
oral (etapas evolutivas); Exame clínico, físico,
semiologia, exames complementares, e plano de trabalho; Fisiologia de deglutição; Deformidades crâniofaciais; fissuras lábiopalatais
lábiop
e disfagias;
Audiologia clínica: avaliação, diagnóstico e intervenção (incluindo próteses
próteses auditivas); Procedimentos subjetivos de testagem audiológica - indicação,
seleção e adaptação do aparelho de ampliação sonora individual; Audiologia do trabalho: ruído, vibração e meio ambiente; Audiologia
Audi
educacional;
Neurofisiologia do sistema motor da fala; funções neurolinguísticas; Desenvolvimento da linguagem; Características fonoaudiológicas; Avaliação mio
funcional e tratamento fonoaudiológico; Avaliação e fonoterapia; Distúrbios de linguagem da fala e da voz decorrentes de fatores
fato
neurológicos
congênitos, psiquiátricos, psicológicos e sócio-ambientais;
ambientais; desvios fonológicos; Desequilíbrio da musculação oro-facial
oro
e desvios da deglutição.
Prevenção, avaliação e terapia mio-funcional;
funcional; Distúrbio da voz: teorias, avaliação e tratamento fonoaudiológico e aspectos preventivos; disfonias;
Distúrbio da aprendizagem da linguagem escrita: prevenção, diagnóstico e intervenção fonoaudiológica; Intervenção fonoaudiológica
fonoaudioló
em recémnascidos; Aleitamento materno, vantagens - fisiologia da lactação; Atuação fonoaudiológica
fonoaudiológica junto ao idoso; Assistência fonoaudiológica domiciliar,
Riscos ocupacionais na fonoaudiologia e sua prevenção; Código de ética e legislação profissional. Conhecimentos da Lei de Responsabilidade
Res
Fiscal;
Conhecimentos da estrutura administrativa municipal;
MÉDICO ESF
Criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família; promoção à saúde; vigilância epidemiológica; vacinação na criança
crianç e no adulto; saúde e
atividade física; obesidade; avaliação de risco cardiovascular; tabagismo/dependências
tabagismo/dependências químicas. Sinais e Sintomas mais frequentes na prática clínica:
cefaleia; dores muscular-esquelético;
esquelético; lombalgia; dispepsia funcional; diarreia; transtornos ansiosos; depressão. Atenção ás crianças e aos
adolescentes: o crescimento normal em baixa estatura;
a; desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado
no peito; pneumonias; desidratação. Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes; artrite reumatoide; osteoporose;
o
insuficiência
cardíaca
íaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma; doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do homem: próstata;
prósta distúrbios do
aparelho genito urinário. Atenção ao idoso: doença Alzheimer; doença de Parkinson; prevenção de quedas e fraturas.
fraturas Atenção à mulher: alteração no
ciclo menstrual; pré-natal/gestação;
natal/gestação; parto/puerpério; prevenção de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; planejamento familiar. Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS
NOB
de 1996; Norma Operacionall da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002; Políticas
Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional
Naci
de Atenção
Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de
2006 - Estratégia do Programa Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 – Criação do NASF.
NUTRICIONISTA
Princípios Nutricionais. Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes. Nutrição no Ciclo da Vida - da Gestação ao Envelhecimento. Nutrição
para a Manutenção da Saúde e Prevenção de Doenças. Patologia da Nutrição. Bases da Dietoterapia. Recomendações Nutricionais
Nutricionai - Adulto e
Pediatria. Necessidades Nutricionais - Idosos Adulto e Pediatria. Terapia Nutricional nas Enfermidades – Idosos Adulto e Pediatria. Terapia Nutricional
Enteral – idoso adulto e pediatria. Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral). Administração
Admini
e Nutrição na Produção de
Refeições Coletivas. Técnica Dietética. Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica Dietética;
Dieté
Microbiologia dos
Alimentos; Toxicologia de Alimentos; Contaminações de Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de Alimentos;
Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA (aprova o Regulamento Técnico sobre "Condições Higiênico-Sanitárias
Higiênico
e de Boas Práticas de
Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores
/Industrializadores de Alimentos"). Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC).

..
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PROFESSOR
Conhecimento e procedimentos de princípios de ministração do ensino (igualdade de condições para o acesso e permanência na escola,
es
liberdade de
aprender,
er, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;
pedagógicas respeito à
liberdade e apreço à tolerância, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática, garantia de padrão
padr de qualidade, valorização da
experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais). Elaboração e aplicação de proposta
p
pedagógica,
elaboração e cumprimento de plano de trabalho, estabelecimento de estratégias de
de desenvolvimento para crianças PNEs, articulação escolaescola
comunidade, planejamento, organização e execução de ações inerentes ao desenvolvimento integral da criança, acompanhamento e registro do
desenvolvimento da criança; criação e aplicação de recursos didáticos.
didáticos. Noções de organização da educação básica e princípios e fins da educação
nacional (LDB Lei Federal nº 9394/96), diretrizes curriculares para a educação Infantil e para o ensino fundamental. Parâmetros
Parâmetr curriculares nacionais,
tendências pedagógicas na prática escolar.
PROFESSOR DE ARTES
História do ensino das artes visuais no Brasil; Principais correntes das artes visuais no Brasil; Educação, multiculturalismo e interdisciplinaridade nas
artes visuais; Ensino não formal nas artes visuais; Abordagens
Abordagens metodológicas do ensino das artes visuais; Artista-professor
Artista
e professor-artista;
Processos artísticos do professor e sua prática educativa; Expressões plásticas e ordenações visuais e perceptivas nos espaços
espaço bi e tri dimensionais;
Fundamentos de Arte Educação;
ducação; Arte e o desenvolvimento da criatividade; A metodologia do ensino de arte nas diferentes áreas e sua relação com o
desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sociocultural.
PROFESSOR DE INGLÊS
Compreensão de textos em Língua Inglesa: estratégias
égias de leitura, oralidade, tipologia textual, estrutura e organização textual, coerência e coesão:
principais elementos e relações da estrutura linguística do inglês (morfologia, sintaxe, semântica, fonologia, vocabulário, uso);
u
fundamentos teóricos do
processo
rocesso de ensino/aprendizagem da Língua Inglesa e principais abordagens metodológicas.
PSICÓLOGO NASF
Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky,
Vy
As etapas do
desenvolvimento
nvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Código de ética da categoria; A psicologia como
com ciência.
Diferentes escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas. Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas. Delimitação
De
histórica do campo
teórico da Psicopatologia: a visão da psicopatologia Clínica, da Psiquiatria, da Psicanálise e de outras linhas terapêuticas Psicopatologia e o método
clínico. Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano. A ética,
ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do
psiquismo. Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais
socia e seus papéis.
Psicologia Institucional e seus métodos de trabalho.
abalho. Psicologia Hospitalar; O psicólogo e a saúde pública. Teorias e técnicas psicoterápicas.
Psicoterapias: individuais/Grupal/Familiar; - Saúde Mental Comunitária; Políticas públicas de saúde e Saúde Mental. Técnicas de Exame Psicológico.
Técnicas de Entrevista. Intervenção Diagnóstica. O plano sintomatológico e o estudo das funções psíquicas: o exame psíquico para avaliação
avaliaçã
sintomatológica do estado mental. Psicopatologia médica: quadros clínicos e categorias diagnósticas. Psicopatologia médica: a questão do diagnóstico
e do prognóstico. Critérios diagnósticos do DSM-IV
IV e do CID-10:
CID 10: procedimentos, alcances e limites. A linhagem estrutural neurótica de personalidade:
aspectos psicológicos e metapsicológicos. A linhagem estrutural psicótica de personalidade:
personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. As
organizações limítrofes de personalidade: aspectos psicológicos e metapsicológicos. Psicopatologia e desenvolvimento emocional
emociona infantil. A
Psicopatologia e o trabalho multidisciplinar. Avanços e tratamentos alternativos ao paciente com transtornos graves: hospital dia, moradia assistida,
acompanhamento terapêutico. Propostas inclusivas. A Reforma Psiquiátrica e a atenção psicossocial no Brasil; Histórico; Legislação específica; As
ações assistenciais de saúde
e mental no contexto atual do SUS; O trabalho em equipe nos serviços de atenção à saúde mental do SUS. Saúde mental e
saúde da família no SUS; A rede de atenção psicossocial: Organização dos serviços: rede de atenção, psicossocial, planejamento
planejament e implantação de
equipamentos substitutivos (CAPS I, II e III CAPS AD, CAPS I, Residenciais Terapêuticas, Hospital Geral. e outros), Página 2 de 3 Movimentos de
usuários e familiares. Saúde Mental e Saúde da Família. Matriciamento. Núcleo de Atenção á Saúde da Família
Famíli (NASF); Família e Saúde Mental:
diferentes leituras, principais discussões. A família e a doença mental: abordagens terapêuticas. Linhas de Cuidado em Saúde Mental. Ética dos
profissionais de saúde mental: responsabilidades, atribuições, sigilo, compromisso
compromisso com atualização do conhecimento. (Conforme primeiro termo de
retificação de 06 de março de 2010). Clínica Psicossocial. A abordagem teórico-assistencial
teórico assistencial do sofrimento psíquico nas perspectivas biomédica e
psicossocial. O relacionamento terapêutico e os princípios de comunicação como uma tecnologia na atenção psicossocial; Aspectos individuais e sócio
familiares das práticas em saúde mental. (Conforme primeiro termo de retificação de 06 de março de 2010).
PSICÓLOGO SOCIAL
Tipificação Nacional dos Serviços Socio assistenciais. Psicoterapia breve. Psicopatologias. Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista,
Piaget e Vygotsky, As etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. Legislação.
Legislação História das Políticas
de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública).
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); SUAS – Sistema
ema Único da Assistência Social. ECA –
Estatuto da Criança e do Adolescente. Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente à convivência
familiar e comunitária. Código de Ética.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
SANTANA DO ITARARÉ
ESTADO DO PARANÁ
Formulário de Autodeclaração
(De acordo com item 8 do Edital de Abertura )

Candidato:
Inscrição:
Documento:
Cargo:

Declaro para os devidos fins que pertenço ao grupo racial negro e que possuo traços fenotípicos
(características visíveis) que me caracterizam como pessoa de cor negra nos termos da Lei Estadual nº
14.274/2013.
nda que estou ciente de que, caso detectada a falsidade desta Declaração, sujeito-me
sujeito
às
Declaro ainda
consequências dispostas no subitem 8.3 do Edital de Abertura nº 01/2016, sem prejuízo das sanções
s
legais
cabíveis ao caso.
Santana do Itararé, _____ de __________________
________________ de 2016.

___________________________
__________________________________
Assinatura do Candidato

..
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AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/201
/2016

PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2016
10

Encontra-se
se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado
do Paraná, o PREGÃO PRESENCIAL N° 09/201
/2016, TIPO MENOR
PREÇO, que trata da aquisição de equipamentos de informática e móveis
para o departamento de saúde, referente ao convenio QUALIFAR SUS,
Conforme anexo do edital. O credenciamento dos representantes das
empresas interessadas será no dia 20/04/2016, até as 08:45 horas e a
abertura da sessão pública
blica com recebimento dos envelopes com “
proposta de preços”, “documentos de habilitação’’ e abertura de
envelopes de “proposta de preços”, dia 20/04/2016,, às
à 09:00 horas. O
edital em inteiro teor estará a disposição dos interessados, de segunda à
sexta-feira das 08:00 horas às 11:00 horas e das 13:00 horas às 17:00
horas,, na Praça Frei Mathias de Gênova, 184, Centro, CEP 84970-000,
84970
Município de Santana do Itararé Telefone (43)
43) 3526 1458
14 / 3526 1459,
ramal 202. O edital será fornecido a partir do dia 08 de abril de 2016 no
setor de licitações na prefeitura municipal, mediante a apresentação de
recibo de pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais) para o edital, seus
respectivos modelos e anexos impressos.

Encontra-se
se aberta na Prefeitura Municipal de Santana do Itararé, Estado
do Paraná,
araná, o PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2016,
10
TIPO MENOR
PREÇO, que trata da aquisição de móveis,
móveis equipamentos e moto para o
departamento de saúde, referente ao convenio IOAF (Incentivo
Organização Assistência Farmacêutica),
Farmacêutica Conforme anexo do edital. O
credenciamento dos representantes das empresas interessadas será no dia
20/04/2016, até as 09:45 horas e a abertura da sessão pública
pú
com
recebimento dos envelopes com “ proposta de preços”, “documentos de
habilitação’’ e abertura de envelopes
envelop
de “proposta de preços”, dia
20/04/2016, às 10:00 horas. O edital em inteiro teor estará a disposição
disposiçã dos
interessados, de segunda à sexta-feira
feira das 08:00 horas às
à 11:00 horas e das
13:00 horas às 17:00 horas,, na Praça Frei Mathias de Gênova, 184, Centro,
CEP 84970-000, Município de Santana do Itararé Telefone
T
(43) 3526 1458
/ 3526 1459, ramal 202. O edital será
erá fornecido a partir do dia 08 de abril
de 2016 no setor de licitações na prefeitura municipal, mediante a
apresentação de recibo de pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais)
para o edital, seus respectivos modelos e anexos impressos.

JOSE DE JESUS IZAC

JOSE DE JESUS IZAC
I

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

