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O Cianorte, Estado do Paraná  em 
conformidade com o contido na  , na  , na , na 

  TORNA PÚBLICA 
 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

 – 
 ar  – 

eletrônico  e correio eletrônico  
 himento de vagas, sob o regime estatutário servidores do Cianorte 

de acordo com as Tabelas 
o do –  

    Cianorte – PR  
 , Portaria nº 78/2018, f

 
 

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

 se Prova Objetiva e 
Prova de Títulos: 

Prova Objetiva ; 
b Prova de Títulos, Educador Infantil e Professor de Educação Física nos termos 
do item  deste Edital;  

 a do 
Cianorte,  

 
Admi   

 requisitos e a carga horária dos cargo Anexo I  
 se no Anexo II  
 

even
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TABELA 3.1 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

AC PcD 
VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
SALÁRIO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 
OBJETIVA 

demanda de 

 

      
 

MANHÃ 

       MANHÃ 
Coveiro       TARDE 
Pedreiro       TARDE 

 
 

TABELA 3.2 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 
QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

AC PcD 
VALOR DA 
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
SALÁRIO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 

   CR    MANHÃ 

Ensino 
      

 
MANHÃ 

 
e Farmácia 

 
 CR    

 
TARDE 

 
Educador Infantil 

F  

     
 
 

TARDE 

 
Conselho de Classe 

 CR    
 

MANHÃ 

Sanitária 
  CR    

 
MANHÃ 

Enfermagem 

no Conselho de Classe 

 CR    

 
 

TARDE 

Telefonista de Central 
 

  CR    
 

TARDE 
 
 

 
even

 e . É de exclusiva responsabilidade do candidato o 
acompanhamento das publicações. 
 

3. DOS CARGOS 

 
 

 
 

TABELA 3.3 

 NÍVEL SUPERIOR 
QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

AC PcD 
VALOR DA  
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
SALÁRIO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 
OBJETIVA 

Advogado 
 

     
  

MANHÃ 

Assistente Social 
registro no CRESS 

     
 

TARDE 

ogo 
 

     
 

TARDE 

 
Registro Regional de Classe 

 CR    
 

TARDE 

 
a e 

Registro Regional de Classe 
 CR    

 
MANHÃ 

Engenheiro Agrônomo 
Registro Regional de Classe 

 CR    
 

TARDE 

 
Registro no Conselho Regional de Classe 

 CR    
 

MANHÃ 

Fiscal Tributário 
 

 CR    
 

TARDE 

 
Registro no Conselho se Classe 

 CR    
 

TARDE 

Registro no Conselho Regional de Classe 
    

 
TARDE 

 
– 

gistro com Conselho de CR    
 

 

     
 

TARDE 

     
 

MANHÃ 

    
 

 

 CR    
 

 

 CR    
 

 

    
 

 

    
 

 

edicina, Medicina 
Veterinária e Registro no Conselho CR    

 
 

CR    
 

MANHÃ 

a      
 

TARDE 
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TABELA 3.3 

 NÍVEL SUPERIOR 
QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

AC PcD 
VALOR DA  
TAXA DE 

INSCRIÇÃO 
SALÁRIO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 
OBJETIVA 

Advogado 
 

     
  

MANHÃ 

    
 

TARDE 

    
 

TARDE 

CR    
 

TARDE 
a e 

CR    
 

MANHÃ 

 CR    
 

TARDE 

Regional de Classe 
CR    

 
MANHÃ 

 
CR    

 
TARDE 

CR    
 

TARDE 

Registro no Conselho Regional de Classe 
    

 
TARDE 

 
– 

gistro com Conselho de CR    
 

 

     
 

TARDE 

     
 

MANHÃ 

    
 

 

 CR    
 

 

 CR    
 

 

    
 

 

    
 

 

edicina, Medicina 
Veterinária e Registro no Conselho CR    

 
MANHÃ 

CR    
 

MANHÃ 

a      
 

TARDE 

 TARDE 

 
Registro no Conselho se Classe 

 CR    
 

TARDE 

Fonoaudiólogo 
Registro no Conselho Regional de Classe 

     
 

TARDE 

 
– 

gistro com Conselho de 
Classe 

 CR    
 

MANHÃ 

 
no CRM 

     
 

TARDE 

 
no CRM 

     
 

MANHÃ 

 
e Registro no CRM 

     
 

MANHÃ 

 
CRM 

 CR    
 

TARDE 

 
CRM 

 CR    
 

MANHÃ 

 
CRM 

     
 

MANHÃ 

 
CRM 

     
 

MANHÃ 

 
edicina, Medicina 

Veterinária e Registro no Conselho 
Regional de Classe 

 CR    
 

MANHÃ 

Nutricionista 
no Conselho Regional de Classe 

 CR    
 

MANHÃ 

a        
 

TARDE 
 
 

4. REQUISITO PARA POSSE NO CARGO 

 
 Cianorte, Estado do Paraná, nos termos da 

: 
 Ser brasileiro ou estrangeiro, na forma da lei; 
  
  
  
  
   
 

lei; 
 

submeter  
  
5. DAS INSCRIÇÕES  

 
 lecidas 

 
 

 
 nto 

 
 

 
 

– 
 

 
 

 s  
 

  
5.9 Das inscrições via internet: 
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5.9 Das inscrições via internet: 
 8h00min do dia 22/08/2018 às 23h59min do dia 20/09/2018, 

–  
  

   
  
 declarar ter lido e concordado com os termos do edital; 
 – CPF; 
 

fim revisar os dados inseridos;  
 s  
  
  

 
 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu após a efetivação do 

pagamento da inscrição. 
 O candidato ter

 
 

, 
 

  
 

 
 

 
   
  
 

dos 

 
Cianorte –  

5.19 O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo do Concurso Público, desde que a prova objetiva seja realizada 
em períodos distintos para cada cargo, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos nas 
tabelas do item 3 deste Edital. 

 

  
 

 
 

 vencimento, deverá acessar a “Área do Candidato”  
eletrônico  , 21 de setembro 
de 2018  

 
 

 
 

 
 – internet 

 
5.24 Das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição: 

  
 internet. 

 abril de 
s seguintes formas: 

 
 mínimo nacional; 

  
 
5.28 Da Isenção – CadÚnico: 

  
 solicitá 8h do dia 22/08/2018 até as 23h59min do dia 27/08/2018, – 
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 solicitá 8h do dia 22/08/2018 até as 23h59min do dia 27/08/2018, – 

 
 – NIS, atribuído  
  

Munic

mail , 
 

  

 
 Da Isenção – Doador de Medula Óssea: 

  
 solicitá 8h do dia 22/08/2018 até às 23h59min do dia 27/08/2018, – 

 
 –  REDOME, mediante o envio de 

 
  

 dital; 
 SEDEX com 

AR (Aviso de Recebimento) do dia 22/08/2018 ao dia 28/08/2018 a 

 
 

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR 
Caixa Postal 449 
Paranavaí-PR 
CEP: 87.701-970 

 
Concurso Público do Município de Cianorte – PR 

(Comprovante de Doador de Medula Óssea) 
Cargo: XXXXXXXXX 

Número de Inscrição: XXXXXXXX 

 
  

 
 

 
  

  
 

cargo; 
  

  
 las inverídicas; 
  
  
  

  
 30/08/2018  

            
 

homologada a a ser deferida  
 

da “Área do Candidato” disponível no 
eletrônico  no período das 0h do dia 31/08/2018 até às 23h59min do dia 03/09/2018  
logado no campo “Área do Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o 
Indeferimento do  

 Se a r 
23h59min do dia 20/09/2018 

ban  
 

 
 e 

a 30/08/2018. 
 
6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 
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6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

 
 adas 

 
da  

  
  

 
  , , este 

termos do  do artigo  da    
 

 
 

Os 

 
 o se o 

 
  

 
 ao 

 
 

 

e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de 
 Pública, às vagas reservadas aos deficientes”: 

  

a 

 
  

 
  cegueira, n

 
 – 

 
  
  
 habilidades sociais; 
  
  
  
 lazer;  
  

  –  
   

6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 
 

 
ossui; 

 
deste Edital; 

 

  CRM 
emitidos nos últimos 

12 (doze) meses  
  

 

 
  a 
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eletrônico  26/09/2018  

 
0h do dia 27/09/2018 às 23h59min do dia 

28/09/2018  
 O candidato inscrito como Pess

 
 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela será preenchida com estrita 

observância da ordem de classificação geral. 
 
7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE 

 
 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva: 

 
 

 , 

va, 

 
  

  
  

  o grau ou nível da 
e 

–  
 Da Candidata Lactante: 

 A candidata que t  
  
  

 
 

  
 , deste Edital, durante a 

 
 

 o 
 

  

  
  

 
 Os documentos referentes às disposições dos subitens 6.4.2, 7.1.2, 7.1.3, alínea “b” e 7.2.1, alínea “b” deste Edital deverão ser 

21/09/2018, 
 

 
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR 
Caixa Postal 449 
Paranavaí-PR 
CEP: 87.701-970 

 
Concurso Público do Município de Cianorte – PR 

(Laudo Médico/Condição Especial/Lactante) 
Cargo: XXXXXXXXX 

Número de Inscrição: XXXXXXXX 

 
 iosa 

análise, o  
 ital, 

 
 A  
 

 
 eu 

 
 ico 

 26/09/2018  
 através da “Área do Candidato” 

0h do dia 27/09/2018 às 23h59min do dia 

VALOR POR 
Nº MININO 

    
    

     
     

 



Quarta-feira | 15/ago./2018 | Edição nº 1320                                                                                     | 

Prefeitura do Município de Cianorte             Assessoria de Comunicação Social                                       

                                                                                                                        
 através da “Área do Candidato” 

0h do dia 27/09/2018 às 23h59min do dia 
28/09/2018,  

 
8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
  

26/09/2018  
 , 

 
 O candidato que tiv  dois

“Área do Candidato”    
   deste Edital, recursos 

sem  
 
9. DAS FASES DO CONCURSO 

 
 

 
TABELA 9.1 

NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 

CARGO 

 
 

FASE 

 
TIPO DE 
PROVA 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTOS 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO 
DE 

QUESTÕES 
PARA 

APROVAÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

I demanda de 

; 
 

II; 
 Coveiro; 
  

 

 
Única 

 
 

      

 
Matemática     
Conhecimentos Gerais      

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS      

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 

 

 

 
 

 
TABELA 9.3 

NÍVEL MÉDIO 

 
 

CARGO 

 
 

FASE 

 
TIPO DE 
PROVA 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO DE 
QUESTÕES 

PARA 
APROVAÇÃO 

 
 

CARÁTER 

  

 
 

 
 

     
 

 

Matemática     
Conhecimentos Gerais      

     
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30  100,00 ----- ------------- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 110,00  ------------- 

 
TABELA 9.4 

 VALOR POR 
Nº MININO DE 

 
    

    
     

     
30 ------------ 100,00 ----------  

 

110,00  

Nº MININO 

    

    
    

os     
 ------------ 100,00 -------- ------------- 

 

 
TABELA 9.2 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 
 

CARGO 

 
 

FASE 

 
TIPO DE 
PROVA 

 
ÁREA DE 

CONHECIMENTOS 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 
PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO 
DE 

QUESTÕES 
PARA 

APROVAÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
  

 
de 

Ensino; 
 
Farmácia; 

  
 

 
 

Enfermagem; 
 Telefonista de 

 
 

 
 

Única 

 
 

O  

       

 
Matemática     
Conhecimentos Gerais      

     
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS      

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00   

 

VALOR POR 
Nº MININO DE 

QUESTÕES 

    

    
     

     
30  100,00 ----- ------------- 

110,00 ------------- 

 VALOR POR 
Nº MININO DE 

QUESTÕES 

 
    

    
     

     
30 ------------ 100,00 ----------  

 

110,00  

 
Nº MININO 

DE 

 
    

    
    

os     
 ------------ 100,00 -------- ------------- 
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TABELA 9.4 

NÍVEL SUPERIOR 

 
 

CARGO 

 
 

FASE 

 
TIPO DE 
PROVA 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO DE 
QUESTÕES 

PARA 
APROVAÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 Professor de 
 

 
 
 

 
 

 

      
 

 

Matemática      
Conhecimentos Gerais       

      
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 ---------- ------------- 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 110,00  ------------- 

 
TABELA 9.5 

NÍVEL SUPERIOR 

 
 

CARGO 

 
 

FASE 

 
TIPO 

DE 
PROVA 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTOS 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO 
DE 

QUESTÕES 
PARA 

APROVAÇÃ
O 

 
 

CARÁTER 

 Advogado; 
 Assistente Social; 

  
  
  

 Engenheiro Agrônomo; 
 Far  

 Fiscal Tributário; 
  
 Fonoaudiólogo; 

  
  
  

  
  
  

 a; 
  

  
  

 
 

Única 

 
 

O  

      
 

 E  
 

Matemática     
Conhecimentos Gerais      

os     
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ------------ 100,00 -------- ------------- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100,00 

 

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

 
 

 Anexo II  
 s

m 
 

 
  Para ser   obter 60% (sessenta por cento) ou mais no total das  áreas de 

conhecimentos da prova objetiva, e obter 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de  conhecimentos, 
 

 
10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 
  será Cianorte, 

s 
 

 
 

 
 

 será vável de 21 de outubro de 2018, 
 e no CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO   

  
  “Área do Candidato” 

, 10 de outubro de 2018  
  
 

 
o horário esti , l 

DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO 
de  do Candidato, na “Área do Candidato” disponível n  

 
ens e 

 
   

30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, ainda, ser 
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30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, ainda, ser 

 
 

 
 se 

 
  

 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:  
 

 
  
  
  
 comunicar  
 

 
  Caso 

Recomenda se, nesses casos, que os candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, 
 

 
eles 

 
 

 
 o da 

 
 ais 

 
 Ao t

 

 

certame, nos termos do item  
 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os alvéolos 

com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 
  

e do candidato, sendo que os 
 

 Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do candidato  
 

de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos  
 

 
 60 (sessenta) minutos que 

deste Edital, devendo, obrigatoriamente, 
 

  
  (trinta) questões conhecimentos

4 (quatro) alternativas
0 (zero) às questões 

 
  

 duração de 3 (três) horas  
andidato 

 
 a “Área do Candidato” 

 
 

   obter 60% (sessenta por cento) ou mais no total das  áreas de 
conhecimentos da prova objetiva, e obter 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de  conhecimentos,  
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11. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

 
 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva 

na “Área do Candidato” disponível no 
 22/10/2018 a 31/10/2018   

 ao  caberá a 
termos do item   

 
12.  DA PROVA DE TÍTULOS 

 
   Professor de Educação Física e  Educador Infantil  

 
   Cadastro de Títulos e 

ados    
s, conforme 

s Tabelas e  
É de exclusiva responsabilidade do candidato o anexo dos títulos no site, e o envio dos documentos anexados como forma de 
comprovação. 

  
 , e posteriormente logar na “Área do Candidato”, utilizando o CPF e 

 
 selecionar o concurso o qual encontra se inscrito, e em seguida selecionar “Prova de Títulos”; 
  
 

 
  

  
 

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí/PR 
Caixa Postal 671 
Paranavaí-PR  
CEP: 87.701-970 

Concurso Público do Município de Cianorte - PR 
- PROVA DE TÍTULOS- 

NOME DO CANDIDATO: XXXXXXXXX 
CARGO: XXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX 
 
  s Tabelas  e  deste 

Edital; 
 r a este 

s Tabelas  
 avaliados os títulos cadastrados em conformidade com o disposto no item 12.5, e enviados de acordo com alínea “d” do 

 
  Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e verso,  

 autenticadas por cartório competente. 
   

ou certi   
 ou está de  

  
 histórico escolar, no qual   

  
   

  legal de 
  

curso, o   
   revalidado 

  
  Os certificado o  histórico 

  
  Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento: 

   realizadora; os cursos devem 
 

    deles 
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             Tabelas 

 
   astro e  envio dos 

 
      
   ados, o candidato  terá 

 
  
    eletrônico 

 
  undamentado, nos termos do  item 

 
  
TABELA 12.1 

PROVA DE TÍTULOS 
CARGO: Educador Infantil 

ITEM TÍTULOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 

especialização na área 
de Educação

 
 

 
 

 
Curso de Licenciatura Plena Graduação na área de Educação

 

 
 

 
 

 área de Educação  
 

 
 

 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00 
 
TABELA 12.2 

PROVA DE TÍTULOS 
CARGO: Professor de Educação Física  

ITEM TÍTULOS PONTOS 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

 
doutorado área do cargo a que concorre

o cargo a que concorre 
 

 
 

 

 
 mestrado área do cargo a que concorre

 

 
 

 

 
especialização, na área 

do cargo a que concorre
 

 
 

 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 10,00 
 
13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 
 

 
 Os candid  

 Para os cargos de Nível Fundamental: Auxiliar de Serviços I, Auxiliar de Serviços II, Coveiro e Pedreiro, 
nota obtida  

 Para os cargos : Artesão, Atendente de Apoio da Rede Municipal de Ensino, Auxiliar de Farmácia, 
Técnico Agrícola, Técnico de Vigilância Sanitária, Técnico em Enfermagem e Telefonista de Central de P.A.B.X, a  Nota Final dos 

 ob  
  Educador Infantil,              na 

 
 Para os cargos de Nível Advogado, Assistente Social, Biólogo, Dentista 20h, Dentista 40h, Engenheiro Agrônomo, 

Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Instrutor Técnico Desportivo,  Médico Clínico Geral 20h, Médico Clínico Geral 40h, 
Médico Ginecologista/Obstetra, Médico Ortopedista 20h, Médico Ortopedista 40h, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra e 
Nutricionista,  

            Professor de Educação Física,  
 

   
 tiver maior idade, dentre os candidatos com idade i  

 
 

   ou curso  
  

    obtiver  
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    obtiver  
; 

 Conhec ; 
  
 obtiver a; 
 ; 
 de Títulos, quando houver; 
  terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste  subit

 
  
  
  

 
  
  
  
 sistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste  

 
   

 de  duas  listagens, a saber: 
 

com Defici  
 

 
 
14. DA ELIMINAÇÃO 

 
  

  
 

 
 

 
 

quer outro material de consulta; 
  

 e das 

 
 

 
  

 
  
 Afastar   
 Ausentar  
  

 
  

 
se  

 Ausentar  
 

 Recusar  
 relacionado nos 

 
  o obter 60% (sessenta por cento) ou mais na prova objetiva, e obter 30% (trinta por cento) de acertos em cada área 

de conhecimentos,  
 iderado habilitado em quaisquer das f  

  
 

 
 
15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
 2 (dois) dias 

úteis  
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úteis  

  
  
 

 
  
  
 de títulos; 
  

 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos no 
endereço eletrônico , sob pena de perder o prazo recursal. 

 através da “Área do Candidato” 
 

 te fundamentados. Especificamente para o caso previsto na alínea “e” do subitem 
 

 Especificamente para o caso previsto na alínea “e” do subitem 1 se
 

 das de 
 

 Se da análise d
 

 s os candidatos, inclusive 
 

 Admitir se  
 

 
 

 
  
  
  
   
 as dos 

recursos DEFERIDOS 
 

   
o eletrônico   

 
 campus de Paranavaí

o 
 

 
16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
 Município de Cianorte – 

PR e  e , em duas 
os com 

 e outra somente com  
 

17. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS  

 
 

Cianorte, 
 

 
18. DA CONVOCAÇÃO 

 
 A  no edital, ocorrerá de acordo  com a necessidade, 

Cianorte  PR,   
 á considerado como desistente e substituído, na 

 
 

a 
 

 Os candid   
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 Para  no cargo   os seguintes 

documentos:  
 C  
 Social; 
  
 

– 
 

  
  
  
  
  
  
    
  
 Carteira de Trabalho  CTPS; 
  
 

 de um Psiquiatra e  
 q  
  
 s ,  
 t

Servidores  
 u

e nas quais 

 
 v  Outros documentos listados no momento do ato convocatório; 

w Os candidatos dever  
documento expedido pelo aplicativo “consulta qualificação cadastral” a fim de não comprometer o cadastramento inicial ou 

  
  do 

candid  
 de Recursos Humanos do M Cianorte   PR, no 

, munido de documento de identidade original 
   

  
19. DA NOMEAÇÃO 

 
 nomeados  

  
 cargo Cianorte –  

 Será eliminado do co  e início do estágio 
 

 Cianorte –  
 

  a investidura de falsidade ideológica em 
de  í  

 
20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 

do evento que lhes 
Cianorte    e  

 tes 
– 

 Cianorte  PR  
 

to ou 
criar obr

administrativo em que  
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 A inobse

 
  

Cianorte  
 

 Cianorte – 
 

 
 

  
  

mail de atendimento ao candidato 

Cianorte – PR, situada no Centro Cívico Edno Guim
 

Cianorte – 
candidato decorrentes de: 

  
  
  
  

 
  
  
 

–  
 Este Edital entra em vigor na data de  

 
  Cianorte,  de agosto  

 
Prefeito do Município 

 
 

 

ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO Nº 01/2018 
DOS REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES 

 
Advogado 

Requisito: Superior Completo em Direito e inscrição na OAB.  
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Atuar em qualquer foro ou instância, em nome do Município, nos feitos em que ele seja autor, réu, assistente ou 
oponente; Efetuar cobrança judicial da Dívida Ativa; Emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivo; Responder a consulta 
sobre interpretações de textos legais de interesse do Município; Prestar assistência aos órgãos em assuntos de natureza jurídica; 
Examinar Anteprojetos de Leis e outros atos normativos; Estudar e minutar contratos, termos de compromisso e responsabilidade, 
escritura e outros atos; Elaborar informações e mandados de segurança; Responsabilizar-se por equipes auxiliares necessárias a 
execução das atividades próprias do cargo; Executar outras tarefas correlatas.  

 
Artesão 

Requisito: Ensino Médio Completo. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: - Habilidades de transformar, mudar, reformar, criar vários tipos de objetos com materiais: recicláveis, extraídos da 
natureza, sucata, etc; - Habilidades para produzir objetos de argila, barro, etc; - Habilidades de trabalhar com linhas, tintas, pincéis, 
tecidos, papéis, cola, giz, madeiras, molduras; - Habilidades de manusear ferramentas básicas; - Habilidades de realizar dinâmicas 
em grupo de acordo com os interesses dos componentes do grupo; - Executar tarefas correlatas ao cargo. 
 

manutenção e 

hora do sono, 

Aviamento de receitas médicas; Orientação de uso do medicamentos; Controle e estoque de medicamentos na 
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Assistente Social 
Requisito: Superior Completo em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 40 horas  
Atribuições: Planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas sociais, visando a implantação, manutenção e 
ampliação de serviços na área desenvolvimento comunitário; Prestar assistência no âmbito social a indivíduos e famílias carentes, 
identificando suas necessidades, efetuando estudos de casos, preparando-os e encaminhando-os as entidades componentes para 
atendimento; Manter contatos com entidades, e órgãos comunitários, com a finalidade de obter recursos, assistência médica, 
documentação, colocação profissional e outros, de modo a servir indivíduos desamparados; Assessorar tecnicamente entidades 
assistenciais, orientando-as através de treinamentos específicos, técnicas comunitárias e noções básicas de alimentação, higiene e 
saúde; Identificar problemas psico-econômico social do indivíduo, através de observações, atividades grupais, entrevistas e 
pesquisas, visando solucioná-los e desenvolver as potencialidades do indivíduo; Promover reuniões com equipes técnicas vinculadas 
a áreas, para debater problemas, propor soluções e elaborar estudos sobre adaptação, permanência e desligamento de menores nas 
entidades assistenciais específicas; Elaborar laudos e relatórios, quando necessário; Executar outras tarefas correlatas. 

 
Atendente de Apoio da Rede Municipal de Ensino 

Requisito: Ensino Médio Completo 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: I - atender criança(s) e/ou adolescente(s) em suas necessidades básicas de alimentação, higienização, hora do sono, 
zelar por sua segurança e locomoção no ambiente escolar, conforme especificidades relacionadas à turma e faixa etária atendida; II - 
cuidar da(s) criança(s) e/ou adolescente(s), propiciando um ambiente afetivo, estimulador e agradável ao seu desenvolvimento; III - 
zelar pelo espaço físico, mantendo organizado, limpo e conservado o ambiente de trabalho, que estará sob sua responsabilidade; IV - 
atender e/ou auxiliar nas atividades de caráter sócio-recreativas, culturais, esportivas e de lazer; V - realizar e/ou auxiliar o trabalho de 
acolhimento e/ou entrega das crianças nos horários definidos de início e término das atividades, observando a escala estabelecida 
pela direção da Instituição; VI - acompanhar a(s) criança(s) e/ou adolescente(s) com necessidades especiais, que precisar(em) de 
transporte escolar, de acordo com designação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; VII - Executar outras tarefas correlatas, 
propostas pelo(a) professor(a), educador(a), coordenação pedagógica e/ou direção da Instituição. 
 

Auxiliar de Farmácia 

Requisito: Ensino Médio Completo  e Registro em CTPS no ramo Farmacêutico (experiência de 01 ano). 

Carga Horária: 40 horas 

Atribuições: Aviamento de receitas médicas; Orientação de uso do medicamentos; Controle e estoque de medicamentos na 
farmácia; Distribuição de medicamentos nos Postos de Saúde;  Relatórios mensais; Outras tarefas correlatas. 

Auxiliar de Serviços I – Masculino (demanda de esforço físico acima de 25 Kg) 
Requisito: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Executar tarefas relativas às áreas de: construção, manutenção, mecânica, limpeza, conservação, parques e jardins, 
prédios, logradouros públicos, bibliotecas, vigilância e cemitério, capina e preparo de terreno; Executar ou auxiliar na execução de 
qualquer serviço de natureza braçal, conforme instrução ou solicitação do chefe imediato; Manuseio de equipamentos, utensílios e 
máquinas de operação simples; Executar serviços de lavoura e manusear instrumentos agrícolas; Aplicação de inseticidas e 
fungicidas; Lavagens de máquinas e veículos; Carregar e descarregar veículos, empilhando o material nos locais indicados; Percorrer 
as dependências do local de trabalho, abrindo e fechando janelas, portas e portões, bem como ligando e desligando pontos de 
iluminação, máquinas e aparelhos elétricos; Informar equipes auxiliares e/ou realizar individualmente as tarefas que lhe forem 
confiadas; Manter limpo e arrumado o local de trabalho e zelar pelas ferramentas e equipamentos colocados a sua disposição; 
Respeitar as normas de segurança e higiene no trabalho; Comunicar o chefe imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a 
necessidade de consertos e reparos nas dependências; Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou a critério de 
seu superior.  

Auxiliar de Serviços II 
Requisito: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Preparar e cozinhar alimentos, utilizando técnicas específicas de culinária, com reaproveitamento de alimentos e 
outros; Obedecer ao cardápio previamente organizado e controlar quantitativa e qualitativamente a preparação de merenda; 
Controlar o estoque de gêneros alimentícios, preenchendo requisitos, verificando o consumo diário e suprindo a cozinha dos 
alimentos e condimentos necessários; Servir lanches e refeições; Atender adequadamente todos os alunos, inclusive os que 
necessitam de atendimento especializado; Providenciar e zelar pela boa organização dos serviços de copa e cantina, limpando-as 
e conservando-as para manter a ordem e higiene local; Executar serviços de lavanderia; Serviços de limpeza em geral de: móveis, 
paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, utensílios, banheiros, pátio, calçadas, etc; 
Coleta de lixos e tipos de recipientes; Zelar pela aparência pessoal, mantendo as vestimentas ou uniformes em perfeitas condições 
de uso, pela guarda e conservação dos alimentos, materiais, máquinas e equipamentos necessários ao desempenho do cargo; 
Manter limpo e arrumado o local de trabalho e zelar pelas ferramentas e equipamentos colocados à sua disposição; Comunicar o 
chefe imediato qualquer irregularidade verificada, bem como a necessidade de consertos e reparos nas dependências; Respeitar 
as normas de segurança e higiene no trabalho; Executar outras tarefas correlatas, conforme a necessidade ou a critério de seu 
superior. 

Biólogo 
Requisito: Ensino Superior Completo em Ciências Biológicas e registro no CRBIO. 
Carga Horária: 40h 
Atribuições: - Elaborar, executar e coordenar programas de educação ambiental nos diversos órgãos da Administração Municipal, 
escolas e comunidade em geral; - Executar, orientar e supervisionar as atividades de desenvolvimento de projetos, programas e 
pesquisas em fauna, flora, zoonoses e vetores biológicos, visando à conservação, preservação e controle ambiental; - Executar e 
orientar as atividades para desenvolvimento de pesquisas sobre plantas nativas e exóticas, ornamentais, medicinais, tóxicas, ruderais, 
melíferas e/ou sociais; - Executar e orientar o levantamento, cadastramento e fiscalização de fontes poluidoras e áreas verdes; - 
Executar e orientar o desenvolvimento de planos para manejo de parques, reservas municipais e bacias hidrográficas; - Efetuar 

ceder à inumação de cadáveres; - 

idade; - 
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melíferas e/ou sociais; - Executar e orientar o levantamento, cadastramento e fiscalização de fontes poluidoras e áreas verdes; - 
Executar e orientar o desenvolvimento de planos para manejo de parques, reservas municipais e bacias hidrográficas; - Efetuar 
estudos de impactos ambientais decorrentes do uso, ocupação e aproveitamento dos recursos ambientais; - Executar e supervisionar 
o desenvolvimento de programas de pesquisa em Biologia Geral voltados ao conhecimento, produção e adequação de animais em 
cativeiro (peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos, entre outros); - Emitir pareceres e laudos técnicos acerca de análises dentro de 
sua área de competência; - Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática; - Investigar e interpretar as causas e efeitos maléficos das enfermidades e distúrbios parasitológicos generalizados no 
organismo dos seres vivos, visando o controle sanitário; - Atuar executando e orientando na preservação do Parque Cinturão Verde 
do Município de Cianorte; - Atuar em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio com a 
finalidade precípua de cooperação técnica na execução de atividades conjuntas na preservação da Reserva Biológica das Perobas; - 
Dirigir veículo automotor com a finalidade de executar suas atividades; - Coordenar pesquisa visando o combate de animais 
peçonhentos no Município; - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.  

 
Coveiro 

Requisito: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: - Executar abertura de sepulturas dentro das normas de higiene e saúde pública; - Proceder à inumação de cadáveres; - 
Providenciar a exumação de cadáveres, em atendimento a mandado judicial ou ação policial em articulação com a polícia técnica; - 
Executar trabalhos de conservação e limpeza de cemitérios e necrotérios; - Efetuar a conservação de jardins, canteiros, vasos, 
floreiras e outros; - Atender as normas de higiene e segurança do trabalho; - Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade e grupo ocupacional. 

 
Dentista 20 horas 

Requisito: Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 20 horas  
Atribuições: Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; - 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); - Procedimentos coletivos (PC); - Consulta odontológica - 1ª consulta; - Aplicação 
Terapêutica Intensiva com Flúor - por sessão; - Aplicação de selante (por dente); - Controle de placa bacteriana; - Curetagem supra 
gengival e polimento dentário (por hemi-arcada); - Selamento de cavidade com cimento provisório (por dente); - Capeamento pulpar 
direto em dente permanente; - Pulpotomia em dente decíduo ou permanente e selamento provisório; - Restauração a pino; - 
Restauração com amálgama de uma ou mais faces; - Restauração com compósito de duas ou mais faces; - Restauração com 
compósito de uma face; - Restauração com compósito envolvendo ângulo incisal; - Restauração com silicato de uma ou mais faces; - 
Restauração fotopolimerizável de uma ou mais faces; - Restauração com ionômero de vidro de uma ou mais faces; - Exodontia de 
dente decíduo; - Exodontia de dente permanente; - Remoção de resto radicular; - Tratamento de alveolite; - Tratamento de hemorragia 
ou pequenos procedimentos de urgência; - Ulotomia; - Ulectomia; - Glossorrafia; - Necropulpectomia em dente decíduo ou 
permanente; - Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adstrita; - Encaminhar e 
orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; - Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; - Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; - Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; - Executar as ações de 
assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo 
com plano de prioridades locais; - Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção de saúde bucal; - Programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; - Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; - 
Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere as ações educativas e preventivas em saúde bucal; - Registrar na ficha D - 
Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica - Siab - todos os procedimentos realizados; - Atuar como fiscal sanitário 
na Vigilância Sanitária; - Executar outras tarefas correlatas.  
 

Dentista 40 horas 
Requisito: Superior Completo em Odontologia e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 40 horas  
Atribuições: - Realizar exame clínico com a finalidade de conhecer a realidade epidemiológica de saúde bucal da comunidade; - 
Realizar os procedimentos clínicos definidos na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB/SUS 96 - e na Norma 
Operacional da Assistência à Saúde (NOAS); - Procedimentos coletivos (PC); - Consulta odontológica - 1ª consulta; - Aplicação 
Terapêutica Intensiva com Flúor - por sessão; - Aplicação de selante (por dente); - Controle de placa bacteriana; - Curetagem supra 
gengival e polimento dentário (por hemi-arcada); - Selamento de cavidade com cimento provisório (por dente); - Capeamento pulpar 
direto em dente permanente; - Pulpotomia em dente decíduo ou permanente e selamento provisório; - Restauração a pino; - 
Restauração com amálgama de uma ou mais faces; - Restauração com compósito de duas ou mais faces; - Restauração com 
compósito de uma face; - Restauração com compósito envolvendo ângulo incisal; - Restauração com silicato de uma ou mais faces; - 
Restauração fotopolimerizável de uma ou mais faces; - Restauração com ionômero de vidro de uma ou mais faces; - Exodontia de 
dente decíduo; - Exodontia de dente permanente; - Remoção de resto radicular; - Tratamento de alveolite; - Tratamento de hemorragia 
ou pequenos procedimentos de urgência; - Ulotomia; - Ulectomia; - Glossorrafia; - Necropulpectomia em dente decíduo ou 
permanente; - Assegurar a integralidade do tratamento no âmbito da atenção básica para a população adstrita; - Encaminhar e 
orientar os usuários, que apresentarem problemas mais complexos, a outros níveis de especialização, assegurando o seu retorno e 
acompanhamento, inclusive para fins de complementação do tratamento; - Realizar atendimentos de primeiros cuidados nas 
urgências; - Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; - Prescrever medicamentos e outras orientações na conformidade dos 
diagnósticos efetuados; - Emitir laudos, pareceres e atestados sobre assuntos de sua competência; - Executar as ações de 
assistência integral, aliando a atuação clínica à de saúde coletiva, assistindo as famílias, indivíduos ou grupos específicos, de acordo 
com plano de prioridades locais; - Coordenar ações coletivas voltadas para a promoção e prevenção de saúde bucal; - Programar e 
supervisionar o fornecimento de insumos para as ações coletivas; - Supervisionar o trabalho desenvolvido pelo THD e o ACD; - 
Capacitar as equipes de saúde da família no que se refere as ações educativas e preventivas em saúde bucal; - Registrar na ficha D - 
Saúde Bucal, do Sistema de Informação da Atenção Básica - Siab - todos os procedimentos realizados; - Atuar como fiscal sanitário 
na Vigilância Sanitária; - Executar outras tarefas correlatas.  
 

com Habilitação em Educação Infantil e/ou anos iniciais 

Cuidar com afetividade das crianças permitindo assim seu desenvolvimento integral; 

e controlando técnicas como 

Participar da elaboração do planejamento de 
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Educador Infantil 
Requisito: Magistério Completo obtido em nível médio ou Pedagogia com Habilitação em Educação Infantil e/ou anos iniciais 
do ensino fundamental ou curso normal superior. 
Carga Horária: 40 horas  
Atribuições: - Atender crianças de 0 a 5 anos; - Cuidar com afetividade das crianças permitindo assim seu desenvolvimento integral; 
- Atender às necessidades de cada criança e respeitá-la em sua individualidade; - Cuidar da higiene da criança bem como do espaço 
físico que a mesma utiliza; - Ser observador, criativo e flexível; - Fazer a articulação entre a ação pedagógica e a compreensão do 
desenvolvimento infantil; - Organizar e reorganizar as ações pedagógicas; - Registrar nos relatórios as aquisições e os progressos 
feitos pelas crianças; - Proporcionar a criança o contato com o mundo da linguagem oral e escrita; - Utilizar recursos que representam 
importantes formas de aprendizagem como o jogo e o brinquedo, uma vez que estes articulam os conhecimentos em relação ao 
mundo. - Efetuar tarefas inerentes ao atendimento da Educação Infantil ; - Responsabilizar-se por crianças que permaneçam no 
Centro de Educação Infantil , na turma ou período correspondente ao seu turno de trabalho; - Executar atividades pedagógicas de 
acordo com o planejamento do setor competente; - Atualizar-se, por meio de cursos, leituras, reuniões pedagógicas e grupos de 
estudo e/ou trabalho; - Estabelecer, como prioridade, o desenvolvimento da individualização da auto-estima, solidariedade e 
segurança emocional da criança; - Zelar pelas instalações, materiais, máquinas e equipamentos utilizados; - Executar outras tarefas 
correlatas."  
 

  Engenheiro Agrônomo 
Requisito: Superior em Engenharia Agronômica ou Agronomia e Registro no Conselho Regional de Classe.  
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: - Elaborar e supervisionar projetos referentes a cultivos agrícolas e pastagens, orientando e controlando técnicas como 
utilização de terras, reprodução, cuidado e exploração da vegetação florestal para possibilitar um maior rendimento e qualidade dos 
produtos agrícolas, novos métodos e sistemas de desenvolvimento para a pecuária, ou melhorar a já existente. - Elaborar métodos e 
técnicas de cultivo de acordo com tipos de solo e clima, efetuando estudos, experiências e analisando os resultados obtidos; - Estudar 
os efeitos da rotatividade, drenagem, irrigação, adubagem e condições climáticas, sobre culturas agrícolas, realizando experiências e 
analisando seus resultados na fase da semeadura, cultivo e colheita; - Elaborar novos métodos de combate às ervas daninhas, 
enfermidades da lavoura e pragas de insetos, e ou aprimorar os já existentes; - Participar de programa de treinamento, quando 
convocado; - Participar, conforme a política interna, de projetos, cursos, eventos e convênios; - Elaborar relatório, parecer e laudo 
técnico em sua área de especialidade; - Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e 
preservação ambiental; - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função; - Prestar assistência e 
consultoria técnicas; - Executar outras atividades inerentes ao cargo. 
 

Farmacêutico 
Requisito: Superior Completo em Farmácia com Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: I - Realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos; II - Participar da elaboração do planejamento de 
saúde e demais instrumentos de gestão em sua esfera de atuação; III - Utilizar ferramentas de controle, monitoramento e avaliação 
que possibilitem o acompanhamento do planejamento de saúde e subsidiem a tomada de decisão em sua esfera de atuação; IV - 
Participar do processo de seleção de medicamentos; V - Elaborar a programação da aquisição de medicamentos em sua esfera de 
gestão; VI - Assessorar na elaboração do edital de aquisição de medicamentos e outros produtos para a saúde e das demais etapas 
do processo; VII - Participar dos processos de valorização, formação e capacitação dos profissionais de saúde que atuam na 
assistência farmacêutica; VIII - Avaliar de forma permanente as condições existentes para o armazenamento, distribuição e 
dispensação de medicamentos, realizando os encaminhamentos necessários para atender à legislação sanitária vigente; IX - 
Desenvolver ações para a promoção do uso racional de medicamentos; X - Participar das atividades relacionadas ao gerenciamento 
de resíduos dos serviços de saúde, conforme legislação sanitária vigente; XI - Executar outras tarefas correlatas. 
 
 

Fiscal Tributário 
Requisito: Superior Completo em Ciências Contábeis, Economia, Administração ou Direito. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: - Assistir e orientar unidades de execução no cumprimento da legislação tributária; - Efetuar cálculos e sistemas 
explicativos de cálculos de tributos; - Elaborar e acompanhar cronogramas de fiscalização, lançamentos e arrecadação de tributos; - 
Aditar documentos fiscais e contábeis e realizar comparações visando o adequado enquadramento fiscal do contribuinte; - Prestar 
atendimento, orientações e informações ao público; - Estudar e propor alterações na legislação tributária; - Desenvolver técnicas de 
aperfeiçoamento da sistemática de fiscalização, consciência e conhecimento comunitário no que tange a tributação; - Desenvolver 
estudos, objetivando o acompanhamento, controle e avaliação da receita; - Emitir pareceres em processos e consultas interpretando e 
aplicando a Legislação Tributária quando houver tal delegação; - Executar outras tarefas compatíveis com a função, determinadas 
pela chefia imediata. - Executar outras tarefas correlatas. 
 

Fisioterapeuta 
Requisito: Superior Completo em Fisioterapia e Registro no Conselho Regional de Classe.        
Carga Horária: 30 horas 
Atribuições: - Prestar assistência fisioterapêutica em todas as áreas pertinentes a função (ambulatorial e em consultório), executando 
métodos e técnicas fisioterápicas com a finalidade de desenvolver a capacidade física do paciente, tratar de lesões, restaurar e 
conservar a integridade física do paciente, restabelecer deficiências musculares, recuperar dificuldades motoras que estejam 
associadas a problemas físicos ou mentais; -Elaborar o Diagnóstico Cinesiológico Funcional. - Prescrever, planejar, ordenar, analisar, 
supervisionar e avaliar os projetos fisioterapêuticos, a sua eficácia, a sua resolutividade e as condições de alta do paciente submetido 
a estas práticas de saúde. - Tratar doenças ou lesões nos pacientes, utilizando-se de todas as técnicas pertinentes a função de 
fisioterapeuta, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; - Solicitar exames complementares para 
acompanhamento da evolução do quadro funcional do paciente, sempre que necessário e justificado; - Avaliar e reavaliar o estado de 
saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares funcionais, de amplitude articular, de verificação da cinética e 
movimentação de pesquisa de reflexos, provas de esforço de sobrecarga e de atividades, para identificar o nível de capacidade 
funcional dos órgãos afetados; - Recorrer a outros profissionais de saúde e/ou solicitar pareceres técnicos especializados, quando 
necessário; Registrar no prontuário do paciente, as prescrições fisioterapêuticas, sua evolução, as intercorrências e as condições de 
alta da assistência fisioterapêutica; - Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação Plena na 
atenção prestada ao paciente; - Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho; - Elaborar pareceres 

realizando exames 
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alta da assistência fisioterapêutica; - Integrar a equipe multiprofissional de saúde, sempre que necessário, com participação Plena na 
atenção prestada ao paciente; - Efetuar controle periódico da qualidade e da resolutividade do seu trabalho; - Elaborar pareceres 
técnicos especializados sempre que solicitados; - Estabelecer o programa terapêutico do paciente, fazendo as adequações 
necessárias; - Colaborar com as autoridades de fiscalização profissional e/ou sanitária; - Efetuar controle periódico da qualidade e 
funcionalidade dos seus equipamentos, das condições sanitárias e da resolutividade dos trabalhos desenvolvidos; - Desenvolver 
atividades, de forma harmônica na equipe multiprofissional de saúde; - Zelar pela autonomia científica de cada um dos membros da 
equipe, não abdicando da independência científico-profissional e da isonomia na suas relações profissionais; - Participar das reuniões 
de estudos e discussões de casos, de forma ativa e contributiva aos objetivos pretendidos; - Participar da educação, prevenção e 
assistência fisioterapêutica coletiva, na atenção primária em saúde. - Participar de equipes multiprofissionais destinadas a planejar, 
implementar, controlar e executar políticas, programas, cursos, pesquisas ou eventos em Saúde Pública; - Contribuir no planejamento, 
investigação e estudos epidemiológicos. - Executar outras tarefas correlatas.t1º 

Fonoaudiólogo 
Requisito: Superior Completo em Fonoaudiologio e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 20 horas 
Atribuições: Efetuar estudo de caso, avaliando as deficiências ligadas à comunicação oral e escrita do paciente, realizando exames 
fonéticos, da linguagem, audiometria, gravação e outras técnicas próprias; Estabelecer plano de treinamento ou terapêutico, com base 
no prognóstico, determinando exercícios fonoarticulatórios, de respiração, motores, etc. Programar, desenvolver e/ou supervisionar o 
treinamento de voz, fala, linguagem, expressão e compreensão do pensamento verbalizado e outros, orientando e fazendo 
demonstração de respiração funcional, empostação de voz, treinamento fonético, auditivo, de dicção e organização do pensamento 
em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o paciente; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou à praticabilidade da reabilitação 
fonaudiológica, empregando técnicas de avaliação específica para possibilitar a seleção profissional ou escolar; Efetuar a avaliação 
audiológica procedendo à indicação de aparelho auditivo, se necessário; Executar outras tarefas correlatas.  

 
Instrutor Técnico Desportivo 

Requisito: Superior Completo em Educação Física – Bacharel  e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 20 horas 

Atribuições Realizar treinamento de escolinhas esportivas do Município; Orientar tecnicamente a prática de esporte amador; 
Ministrar o treinamento de Handebol; Ministrar o treinamento de Voleibol; Ministrar o treinamento de Basquete; Ministrar o treinamento 
de Futebol de Salão; Acompanhar as equipes que representam o Município em competições esportivas; Aprimorar as técnicas 
desportivas dos atletas; Executar outras tarefas correlatas. 
  

Médico Clínico Geral - 20 horas 
Requisito: Superior Completo em Medicina e Registro no CRM. 
Carga Horária: 20h 

Atribuições: Participar de formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da situação dos serviços de 
saúde do município, identificando prioridades, para determinação de programas a serem desenvolvidos; Realizar avaliação periódica 
dos serviços prestados; Participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral (Programa de Vigilância 
Epidemiológica); Opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistências 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 ao paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Participar de programas de atividades de educação 
sanitária, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; Participar junto ao setor competente, das atividades 
relacionadas com o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; Efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o 
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; Dar, quando solicitado, parecer técnico nos processos de padronização, 
aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; Promover o registro dos 
atendimentos efetuados; Participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área 
de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; Prestar atendimento médico preventivo, 
terapêutico ou de emergência, examinando o paciente e diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e 
solicitando hospitalização, se necessário; Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de 
diagnóstico e acompanhamento clínico; Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade de pacientes, verificando suas 
condições de saúde, emitindo laudos para admissão de servidores, concessão de licenças, aposentadorias, readaptações, e emissão 
de carteiras e atestados de sanidade física mental; Executar outras tarefas correlatas. 
 

Médico Clínico Geral – 40 horas 

Requisito: Ensino: Superior Completo em Medicina e Registro no CRM. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Participar de formulação de diagnósticos de saúde pública, realizando levantamentos da situação dos serviços de 
saúde do município, identificando prioridades, para determinação de programas a serem desenvolvidos; Realizar avaliação periódica 
dos serviços prestados; Participar dos trabalhos de prevenção e controle de doenças transmissíveis em geral (Programa de 
Vigilância Epidemiológica); Opinar e participar tecnicamente dos programas e atividades de assistências 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 ao paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; Participar de programas de atividades de 
educação sanitária, visando a melhoria da saúde do indivíduo, da família e da comunidade; Participar junto ao setor competente, das 
atividades relacionadas com o recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; Efetuar pesquisas na área, visando contribuir para o 
aprimoramento da prestação dos serviços de saúde; Dar, quando solicitado, parecer técnico nos processos de padronização, 
aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais para a área de saúde; Promover o registro dos 
atendimentos efetuados; Participar das definições dos programas de atualização e aperfeiçoamento das equipes que atuam na área 
de saúde, fornecendo subsídios técnicos para a composição dos conteúdos programáticos; Prestar atendimento médico preventivo, 
terapêutico ou de emergência, examinando o paciente e diagnosticando, prescrevendo tratamento, prestando orientações e 
solicitando hospitalização, se necessário; Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de 
diagnóstico e acompanhamento clínico; Participar de juntas médicas, avaliando a capacidade de pacientes, verificando suas 
condições de saúde, emitindo laudos para admissão de servidores, concessão de licenças, aposentadorias, readaptações, e emissão 
de carteiras e atestados de sanidade física mental; Executar outras tarefas correlatas. 
 

Realizar anamnese 
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Médico Ginecologista/Obstetra 
Requisito: Superior Completo em Medicina – Especialização em Ginecologia/Obstetrícia e Registro no CRM.  
Carga Horária: 20 horas 
Atribuições: I - Prestar assistência médica integral à saúde da mulher, na área de ginecologia e obstetrícia; II - Realizar anamnese 
(Histórico Clínico); III - Efetuar exames físicos; IV - Efetuar exame ginecológico e/ou obstétrico; V - Determinar o diagnóstico ou 
hipótese diagnóstica; VI - Solicitar e avaliar exames laboratoriais e/ou ultrassonografia quando julgar necessário; VII - Prescrever 
medicação (RENAME), quando necessário; VIII - Participar, conforme a política interna do Município, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; IX - Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de 
especialidade; X - Participar de programa de treinamento, quando convocado; XI - Orientar mulheres e/ou gestantes quanto ao 
planejamento familiar, uso de métodos contraceptivos, controle de pré-natal, parto hospitalar, aleitamento materno entre outros; XII - 

 
Médico Ortopedista – 20 horas 

Requisito: Superior Completo em Medicina com especialização em Ortopedia e registro no CRM. 
Carga Horária: 20 horas 
Atribuições: I - Planejar, controlar e executar ações relacionadas ao atendimento primário e emergencial nas Unidades de Saúde; 
II - Realizar consultas em adultos de ambos os sexos encaminhados à área de saúde e segurança do trabalho; III - Realizar as 
atividades previstas para o Médico no Estatuto dos Servidores Municipais, na Consolidação das Leis do Trabalho e nos demais 
diplomas legais da área de pessoal e previdenciária; IV - Realizar exames clínicos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, emissão 
de atestados, encaminhamentos e contra referência; V - Prescrever, instruir e acompanhar tratamentos específicos à especialidade 
exercida; VI - Manter registro dos pacientes com anotação da conclusão diagnóstica, do tratamento prescrito e da evolução de 
doença; VII - Acompanhar o paciente, verificar a evolução da doença e encaminhar quando necessário a profissionais e/ou entidades 
especializadas; VIII - Aplicar recursos de medicina preventiva, curativa ou terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente; 
IX - Participar no desenvolvimento de programas educativos e preventivos de saúde pública voltados para a Medicina; X - Efetuar 
exames médicos dentro da especialidade, emitir diagnósticos, promover o tratamento, requisitar exames, analisar resultados e 
prescrever medicamentos com a aplicação dos recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; XI - Requisitar, analisar e interpretar 
exames complementares para acompanhamento clínico; XII - Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos individuais, familiares e coletivos de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais; XIII - Realizar exames médicos admissionais de candidatos aprovados em concurso; XIV - Orientar 
a execução de exames radiológicos e interpretar, analisar e diagnosticar os resultados finais; XV - Prestar primeiro atendimento 
quando de urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; XVI - Prestar atendimento domiciliar sempre que houver planejamento 
específico das Unidades de Saúde de atuação; XVII - Participar do planejamento e contribuir com sugestões nas atividades 
desenvolvidas na Unidade de Saúde por outros Profissionais da Saúde, Estagiários e Voluntários, em conformidade com a legislação 
e normas do conselho de classe; XVIII - Participar de perícia médica, quando solicitado, dando parecer técnico; XIX - Executar outras 
tarefas correlatas. 
 

Médico Ortopedista – 40 horas 
Requisito: Superior Completo em Medicina com especialização em Ortopedia e registro no CRM. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: I - Planejar, controlar e executar ações relacionadas ao atendimento primário e emergencial nas Unidades de Saúde; 
II - Realizar consultas em adultos de ambos os sexos encaminhados à área de saúde e segurança do trabalho; III - Realizar as 
atividades previstas para o Médico no Estatuto dos Servidores Municipais, na Consolidação das Leis do Trabalho e nos demais 
diplomas legais da área de pessoal e previdenciária; IV - Realizar exames clínicos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, emissão 
de atestados, encaminhamentos e contra referência; V - Prescrever, instruir e acompanhar tratamentos específicos à especialidade 
exercida; VI - Manter registro dos pacientes com anotação da conclusão diagnóstica, do tratamento prescrito e da evolução de 
doença; VII - Acompanhar o paciente, verificar a evolução da doença e encaminhar quando necessário a profissionais e/ou entidades 
especializadas; VIII - Aplicar recursos de medicina preventiva, curativa ou terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente; 
IX - Participar no desenvolvimento de programas educativos e preventivos de saúde pública voltados para a Medicina; X - Efetuar 
exames médicos dentro da especialidade, emitir diagnósticos, promover o tratamento, requisitar exames, analisar resultados e 
prescrever medicamentos com a aplicação dos recursos da medicina preventiva e/ou terapêutica; XI - Requisitar, analisar e interpretar 
exames complementares para acompanhamento clínico; XII - Atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 
terapêuticos individuais, familiares e coletivos de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador em Unidades de 
Saúde e nas comunidades locais; XIII - Realizar exames médicos admissionais de candidatos aprovados em concurso; XIV - Orientar 
a execução de exames radiológicos e interpretar, analisar e diagnosticar os resultados finais; XV - Prestar primeiro atendimento 
quando de urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; XVI - Prestar atendimento domiciliar sempre que houver planejamento 
específico das Unidades de Saúde de atuação; XVII - Participar do planejamento e contribuir com sugestões nas atividades 
desenvolvidas na Unidade de Saúde por outros Profissionais da Saúde, Estagiários e Voluntários, em conformidade com a legislação 
e normas do conselho de classe; XVIII - Participar de perícia médica, quando solicitado, dando parecer técnico; XIX - Executar outras 
tarefas correlatas.  

 

Planejar, controlar e executar ações relacionadas ao atendimento primário e emergencial nas Unidades de Saúde; II - 

 
Médico Pediatra 

Requisito: Superior Completo em Medicina com especialização em Pediatria e Registro no CRM. 
Carga Horária: 20h 
Atribuições: I - Planejar, controlar e executar ações relacionadas ao atendimento primário e emergencial nas Unidades de Saúde; II - 
Realizar as atividades previstas para o Médico no Estatuto dos Servidores Municipais, na Consolidação das Leis do Trabalho e nos 
demais diplomas da área de pessoal e previdenciária; III - Realizar exames clínicos, procedimentos cirúrgicos, diagnósticos, emissão 
de atestados, encaminhamentos e contra referência; IV - Prescrever, instruir e acompanhar tratamentos específicos à especialidade 
exercida; V - Manter registro dos pacientes com anotação da conclusão diagnóstica, do tratamento prescrito e da evolução de doença; 
VI - Acompanhar o paciente, verificar a evolução da doença e encaminhar quando necessário, a profissionais e/ou entidades 
especializadas; VII - Aplica recursos de medicina preventiva, curativa ou terapêutica para promover a saúde e bem estar do paciente; 
VIII - Participar no desenvolvimento e na aplicação de programas de vigilância epidemiológica e de programas educativos e 
preventivos de saúde pública voltados para a Medicina; IX - Efetuar exames médicos dentro da especialidade, emitir diagnósticos, 
promover o tratamento, requisitar exames, analisar resultados e prescrever medicamentos com a aplicação dos recursos da medicina 
preventiva e/ou terapêutica; X - Requisitar, analisar e interpretar exames complementares para acompanhamento clínico; XI - Atuar 
em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos individuais, familiares e coletivos de vigilância sanitária, 
epidemiológica e de saúde do trabalhador em Unidades de Saúde e nas comunidades locais; XII - Orientar a execução de exames 
radiológicos e interpretar, analisar e diagnosticar os resultados finais; XIII - Analisar e assinar atestados de óbitos; XIV - Prestar 
primeiro atendimento quando de urgências clínicas, cirúrgicas e traumatológicas; XV - Prestar atendimento domiciliar sempre que 
houver planejamento específico da Unidade de Saúde de atuação; XVI - Participar do planejamento e contribuir com sugestões nas 
atividades desenvolvidas nas Unidades de Saúde por outros profissionais da Saúde, estagiários e voluntários, em conformidade com 
a legislação e normas do Conselho de Classe. 
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Médico Veterinário 

Requisito: Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 40h 
Atribuições: Elaborar, supervisionar e executar programas de fiscalização envolvendo trânsito de animais, produtos veterinários e de 
origem animal, estabelecimentos revendedores de vacinas, feiras de exposição e outros; Averiguar a existência de focos de doenças, 
visitando propriedades, examinando animais, coletando amostras para análise de laboratório e emitindo diagnóstico; Participar da 
elaboração de programas de higiene de alimentos, montando sistema de controle e fiscalização de entidades que manipulam produtos 
alimentícios, com vistas a proteção da saúde pública; Desenvolver pesquisas veterinárias para produção de material biológico, 
coletando e analisando amostras animais-sangue, urina, fezes e outros com o fim de combater e prevenir doenças; Participar da 
elaboração de programas de treinamento para pessoal que atua na área de fiscalização de animais, produtos veterinários e de origem 
animal; Executar outras tarefas correlatas. 
 

Nutricionista 
Requisito: Superior Completo em Nutrição e Registro no Conselho Regional de Classe. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Proceder ao planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação da aceitação 
dos alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de produtos naturais mais nutritivos e 
econômicos para oferecer refeições balanceadas; Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo e a distribuição 
das refeições; atuar no setor de nutrição dos programas de saúde planejando e auxiliando sua operação; controlar os pedidos de 
gêneros alimentícios, orientando seu recebimento e armazenagem; executar outras tarefas. 

 
Pedreiro 

Requisito: Ensino Fundamental Completo. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Verificar as características da obra, para orientar-se na escolha do material apropriado e na melhor forma de execução 
de trabalho; Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades apropriadas para obter a argamassa a ser 
empregada no assentamento das pedras ou tijolos; Assentar tijolos, pedras e materiais afins, colocando-os em camadas sobrepostas, 
formando fileiras horizontais ou de outras formas, unindo-os com argamassa espalhada em cada camada com o auxilio de uma colher 
de pedreiro e arrematando a operação com golpes de martelo ou com o cabo da colher sobre os tijolos, para levantar paredes, muros 
e outras edificações; Recobrir as juntas entre tijolos e pedras, preenchendo-as com argamassa e retocando-as com a colher de 
pedreiro para nivelá-las; Verificar a horizontalidade e verticalidade do trabalho, controlando-o com nível e prumo para assegurar-se da 
correção do trabalho; Construir bases de concreto ou de outro material de acordo com as especificações, para possibilitar a instalação 
de tubos para bueiros, postes, máquinas e outros afins; Executar outras tarefas correlatas.  
 

Professor de Educação Física 
Requisito: Graduação Plena em Educação Física 
Carga Horária: 20 horas 
Atribuições: Trabalhar com atividades rítmicas e expressivas, conhecimentos sobre o corpo, esportes, jogos, ginásticas e outros em 
conformidade com as diretrizes curriculares da disciplina de Educação Física para a Educação Infantil e as séries iniciais do Ensino 
Fundamental, observando a idade e peculiaridades dos alunos; Proporcionar experiências para os alunos no tempo e no espaço, no 
âmbito do lazer, através de atividades recreativas, estimulando a autonomia; Trabalhar com os alunos atividades de cultura corporal 
e ludicidade, que emergem das e nas brincadeiras de repertório infantil; Trabalhar com os alunos atividades levando-os a 
estabelecer conexões entre o imaginário e o real, refletindo sobre os papéis assumidos nas relações de grupos; Desempenhar outras 
atividades correlatas. 
 

star assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra 

 
Técnico Agrícola 

Requisito: Técnico Agrícola ou Agropecuária em Nível Médio e Registro no Conselho de Classe. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: - Prestar assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra 
pragas e moléstias nas plantas; - Realizar cultura experimental através de plantio de canteiros, bem como efetuar cálculo para 
adubação e preparo da terra; - Informar aos lavradores sobre a conveniência de introdução de novas culturas e equipamentos 
indicados para cada lavoura, bem como a manutenção e conservação dos mesmos;- Orientar os criadores, fazendo demonstrações 
práticas sobre métodos de vacinação, de criação e contenção de animais, bem como sobre processos adequados de limpeza e 
desinfecção de estábulos, baias; - Auxiliar o veterinário nas práticas operatórias e tratamento dos animais controlando a temperatura, 
administrando remédios, aplicando injeções, supervisionando a distribuição de alimentos, colaborar com experimentação zootécnica; - 
Realizar a inseminação artificial; - Colaborar na organização de exposições rurais; - Acompanhar o desenvolvimento da produção de 
leite e verificar o respectivo teor de gordura; - Dar orientação sobre indústrias rurais, conservas e laticínios; - Executar outras tarefas 
correlatas. 
 

Médico Psiquiatra 

Requisito: Superior Completo em Medicina, especialização em Psiquiatria e registro no CRM. 
Carga Horária: 20 horas 
Atribuições: - Realizar atendimentos na área de psiquiatria, inclusive os de urgência; - Realizar intervenções clínicas em situações de 
crise; - Desempenhar funções preventiva e curativa; - Realizar atendimentos, exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento de 
pacientes; - Atuar em ambulatório na área de saúde mental; - Atuar em equipe multiprofissional, na elaboração de diagnóstico e 
atividades de prevenção e promoção da saúde; - Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito 
das atribuições pertinentes ao cargo e à área. - Executar outras tarefas correlatas. 
 

rodutos veterinários e de 

se na observação da aceitação 

forma de execução 

Trabalhar com atividades rítmicas e expressivas, conhecimentos sobre o corpo, esportes, jogos, ginásticas e outros em 

star assistência aos agricultores sobre métodos de cultura, bem como sobre meios de defesa e tratamento contra 

Técnico em Vigilância Sanitária 
Requisito: Ensino Médio Completo 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: Alimentos: Higiene dos estabelecimentos comerciais; qualidade dos produtos, condições físicas; higiene dos 
manipuladores; Serviços e Produtos Controle de psicotrópicos; Validade e registro dos órgãos competentes dos medicamentos; 
Inspeção da área hospitalar, farmacêutica, laboratorial, consultórios médicos, dental e clínicas em geral; Saneamento: fiscalização, 
qualidade da água dos esgotos, lixo, destinos dos dejetos, controle da Raiva; Liberação de habite-se; aprovação de projetos para 
construção, liberação da Licença Sanitária para exercício do ano; Prestar outras tarefas correlatas. 
 

Formação Completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico de Enfermagem ou Ensino Médio Completo   

exercer as atividades auxiliares de nível médio técnico, acompanhando os serviços de enfermagem nas unidades de 

Operar mesa e aparelho telefônico e mesas de ligação; Estabelecer comunicações, internas, locais e interurbanas; 
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Técnico em Enfermagem 
Requisito: Formação Completa de Nível Médio Profissionalizante de Técnico de Enfermagem ou Ensino Médio Completo   
mais Curso Técnico em Enfermagem em Instituições Reconhecidas pelo MEC e Registro no Conselho de Classe. 
Carga Horária: 40 horas 
Atribuições: exercer as atividades auxiliares de nível médio técnico, acompanhando os serviços de enfermagem nas unidades de 
saúde; auxiliar no desenvolvimento de programas de saúde, desenvolvendo, com o enfermeiro, atividades de treinamento e 
reciclagem de pessoal para manter os padrões desejáveis de assistência aos pacientes; auxiliar no planejamento, programação, 
orientação e supervisão das atividades de enfermagem para constante melhoria da qualidade dos serviços prestados aos pacientes; 
auxiliar nas atividades de controle das doenças transmissíveis em geral em programas de Vigilância Epidemiológica para prevenir 
surto de doenças; manter controle sistemático sobre os trabalhos de atendimento aos pacientes, sobretudo locomoção, para prevenir 
que danos físicos sejam causados aos mesmos durante a assistência de saúde; atuar em diversas tarefas de enfermagem, como: 
administração de sangue e plasma, controle da pressão venosa, monitorização de aplicação de respiradores artificiais, prestação de 
cuidados de conforto para proporcionar maior bem estar físico e mental aos pacientes; executar tratamentos diversos como: lavagens, 
sondagens, aspirações, nebulizações e outros; orientar o paciente sobre a medicação e sequencia do tratamento prescrito pelo 
médico, instruindo-o sobre o uso de medicamentos e material adequado ao tipo de tratamento para reduzir a incidência de acidentes; 
efetuar a coleta de material para exames de laboratório e a instrumentação em intervenções cirúrgicas, atuando sob a supervisão do 
enfermeiro ou médico, para facilitar o desenvolvimento das tarefas de cada membro da equipe; executar serviços gerais de 
enfermagem, puericultura, injeções e vacinas, ministrar remédios, registrar temperaturas, medir pressão arterial, fazer curativos e 
coletar material para exame de laboratório; prestar atendimento em eventos promovidos pelo município para efetuar primeiros 
socorros no caso de emergência; participar nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos 
específicos; executar atividades de apoio, como: a lavagem e preparo de material para esterilização; executar outras tarefas 
correlatas.  
 

Telefonista de Central de P.A.B.X 
Requisito: Ensino Médio Completo 
Carga Horária: 40 h  
Atribuições: Operar mesa e aparelho telefônico e mesas de ligação; Estabelecer comunicações, internas, locais e interurbanas; 
Vigiar e manipular permanentemente painéis ; Receber chamadas para atendimentos urgentes de ambulâncias, comunicando-se por 
rádio PX ou outro meio, registrando dados de controles; Prestar informações relacionadas com a repartição; Responsabilizar-se pela 
manutenção e conservação do equipamento utilizado; Prestar informações e localizar pessoas,, consultando listas telefônicas e de 
funcionários e rol de números úteis para o órgão; Realizar controle das ligações telefônicas efetuadas anotando dados em formulários 
apropriados; Executar outras tarefas correlatas. 
 

 

 
Advogado 

 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Direito Constitucional: Constituição: conceito, conteúdo e classificações. Poder constituinte 
originário e derivado. Aplicabilidade e eficácia das normas constitucionais. Interpretação das normas constitucionais.  Dos princípios 
fundamentais. Dos direitos e garantias fundamentais: dos direitos e deveres individuais e coletivos, dos direitos sociais, dos direitos 
de nacionalidade, dos direitos políticos. Do mandado de segurança. Da organização do Estado: da organização político-
administrativa; da União; dos Estados Federados; dos Municípios: organização, competência e responsabilidades; da intervenção 
do Estado no Município. Da repartição das competências. Do Poder Legislativo: composição e atribuições; do processo legislativo; 
da fiscalização; do Tribunal de Contas. Do Poder Executivo. Do Poder Judiciário: do Supremo Tribunal Federal; do Superior Tribunal 
de Justiça; dos Tribunais e juízes dos Estados; das funções essenciais à justiça. Do controle da constitucionalidade: controle difuso 
e concentrado; Ação Declaratória de Constitucionalidade, Ação Direta de Inconstitucionalidade, Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental, Inconstitucionalidade por Omissão e Mandado de Injunção; o controle de constitucionalidade das leis 
municipais. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 
Direito Administrativo: Princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Administrativo. Administração Pública: conceito, 
estrutura, poderes e deveres do administrador público. Administração Pública direta e indireta. Agências Reguladoras. Controle da 
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municipais. Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998. 
Direito Administrativo: Princípios constitucionais e infraconstitucionais do Direito Administrativo. Administração Pública: conceito, 
estrutura, poderes e deveres do administrador público. Administração Pública direta e indireta. Agências Reguladoras. Controle da 
Administração Pública. Ato administrativo: conceito, requisitos, atributos, classificação e espécies; discricionariedade e vinculação; 
extinção dos atos administrativos: invalidação e revogação; controle jurisdicional. Poderes da administração: Poder vinculado, 
discricionário, hierárquico, disciplinar e regulamentar. Poder de polícia. Bens públicos: regime jurídico e classificação; formas de 
utilização, concessão, permissão e autorização de uso; desafetação e alienação. Desapropriação: conceito. Desapropriação por 
utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Indenização. Desapropriação indireta. Limitações administrativas. Função 
social da propriedade. Processo Administrativo. Serviços públicos: conceito, classificação, regulamentação, formas e competência 
de prestação; concessão e autorização dos serviços públicos; parcerias público-privadas (Lei n.º 11.079/2004). Agentes públicos. 
Servidores públicos: conceito, categorias, direitos e deveres; regime jurídico. Cargo, emprego e função: normas constitucionais, 
provimento, vacância. Responsabilidades dos agentes públicos: civil, administrativa e criminal. Processo administrativo disciplinar. 
Regime previdenciário do servidor público. Concurso público. Licitações e contratos na administração pública. Responsabilidade 
Extracontratual do Estado. Responsabilidade pelos atos danosos praticados pelos agentes públicos. Responsabilidade pela omissão 
ou deficiência de serviço. Excludentes de responsabilidade. Responsabilidade civil pessoal dos agentes públicos. Improbidade 
administrativa. Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 
Direito Civil: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: vigência, aplicação da lei no tempo e no espaço, integração e 
interpretação. Das pessoas naturais e jurídicas: Personalidade, Capacidade. Pessoas jurídicas de direito público e privado. Do 
domicílio. Dos bens: classificação. Fatos jurídicos. Do negócio jurídico: classificação, elementos, validade e defeitos. Do ato jurídico 
lícito e ilícito. Da prescrição e da decadência. Das obrigações e suas modalidades. Adimplemento e extinção das obrigações. 
Inadimplemento das obrigações. Dos contratos: dos contratos em geral. Das espécies de contratos: compra e venda; troca ou 
permuta; empréstimo; locação. Da responsabilidade civil. Posse: conceito, classificação, aquisição, perda, efeitos e proteção. 
Propriedade: função social da propriedade, espécies, aquisição e perda. Usucapião. Lei de Registros Públicos. 
Direito Processual Civil: Princípios constitucionais do processo. Das normas fundamentais e da aplicação das normas do 
Processo Civil. Da competência. Das partes e dos procuradores. Da intervenção de terceiros: da assistência, do litisconsórcio, da 
denunciação da lide, do chamamento ao processo, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, do Amicus Curiae. 
Do Juiz e dos Auxiliares da Justiça. Dos Atos Processuais: da forma, do tempo e do lugar dos atos processuais: da forma dos atos 
processuais; do tempo e do lugar dos atos processuais; dos prazos. Da comunicação dos Atos Processuais: citação e intimação. Da 
tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. Da formação, da suspensão e da extinção do processo. Parte Especial: Do 
procedimento comum: da petição inicial; da improcedência liminar do pedido; da audiência de conciliação ou de mediação; da 
contestação; da reconvenção; da revelia; do julgamento conforme o estado do processo; da audiência de instrução e julgamento; 
das provas; da sentença e da coisa julgada; da liquidação de sentença. Do cumprimento da sentença: disposições gerais; do 
cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública. Dos 
procedimentos especiais: das ações possessórias; dos embargos de terceiro; da ação monitória. Dos procedimentos de jurisdição 
voluntária: das disposições gerais; da notificação e da interpelação. Do processo de execução: da execução em geral. Das diversas 
espécies de execução: disposições gerais; da execução das obrigações de fazer e não fazer; da execução por quantia certa; da 
execução contra a fazenda pública. Dos embargos à execução. Da ordem dos processos e dos processos de competência originária 
dos tribunais: disposições gerais; do conflito de competências; da ação rescisória; do incidente de resolução de demandas 
repetitivas; da reclamação. Dos recursos.  
Direito Tributário: Sistema constitucional tributário. Princípios constitucionais tributários. Repartição constitucional de receitas 
tributárias. Conceito de tributo. Espécies de tributos. Natureza jurídica específica dos tributos. Competência tributária. Imunidades. 
Fontes do direito tributário. Obrigação tributária: disposições gerais; fato gerador; capacidade tributária ativa e passiva; sujeição 
passiva tributária: contribuinte; responsável tributário; substituição tributária; responsabilidade tributária: pessoal, dos sucessores e 
de terceiros. Denúncia espontânea. Crédito tributário: lançamento e suas modalidades; revisão do lançamento; suspensão, extinção 
e exclusão; garantias e privilégios; preferências. Administração tributária: fiscalização, dívida ativa, certidões. Processo 
administrativo tributário. Processo judicial tributário: execução fiscal; ação anulatória de débito fiscal; ação de repetição de indébito; 
ação de consignação em pagamento; ação declaratória; medida cautelar fiscal; mandado de segurança. Tributos de competência 
municipal.  
Direito Financeiro: Princípios do direito financeiro. O orçamento público: princípios orçamentários; Leis orçamentárias; fiscalização 
orçamentária; Lei de Responsabilidade Fiscal. Receita Pública: conceito; classificação das receitas públicas; aplicação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Despesa Pública: conceito; classificação; aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Direito do Trabalho: Direito do Trabalho: Princípios e fontes do Direito do Trabalho. Hierarquia das fontes do Direito do Trabalho. 
Direitos constitucionais dos trabalhadores (art. 7º da CF/1988). Relação de trabalho e relação de emprego: requisitos e distinção; 
relações de trabalho lato sensu. Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu: empregado e empregador, conceito e caracterização; 
poderes do empregador no contrato de trabalho. Grupo econômico e sua repercussão nas relações de emprego; da sucessão de 
empregadores: conceito, caracterização e sua implicação ao contrato de trabalho; da responsabilidade solidária por créditos 
trabalhistas; terceirização e flexibilização. Contrato individual de trabalho: conceito, classificação, modalidades e características. 
Profissões regulamentadas. Do teletrabalho (Lei nº13.467/2017). Alteração do contrato de trabalho: alteração unilateral e bilateral; o 
jus variandi. Transferência do empregado: conceito, limitações e características. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho: 
caracterização, distinção e reflexos no contrato de trabalho. Hipóteses de suspensão e de interrupção do contrato de trabalho. 
Rescisão do contrato de trabalho. Modalidades de rescisão do contrato de trabalho. Aviso prévio: prazo de duração e efeitos no 
contrato de trabalho. Estabilidade e garantias provisórias de emprego: espécies de estabilidade; despedida e reintegração de 
empregado estável. Duração do trabalho; jornada de trabalho; períodos de descanso; intervalo para repouso e alimentação; 
descanso semanal remunerado: base de cálculo; trabalho noturno e trabalho extraordinário; sistema de compensação de horas. 
Turnos ininterruptos de revezamento: conceito e implicações no contrato de trabalho. Férias: direito a férias e duração; período 
concessivo e período aquisitivo de férias; remuneração e abono de férias; férias coletivas. Salário mínimo: irredutibilidade e garantia. 
Salário e remuneração: conceito e distinções; composição do salário; modalidades de salário; formas e meios de pagamento do 
salário; adicionais de remuneração; gorjetas: conceito e natureza jurídica; 13º salário. Equiparação salarial: caracterização, 
requisitos, excludentes; princípio da igualdade de salário; desvio e acúmulo de função. FGTS e PIS/PASEP. Prescrição e 
decadência: conceito, distinção e prazos. Segurança e medicina no trabalho: CIPA; atividades insalubres ou perigosas: 
caracterização e remuneração do trabalho insalubre e perigoso; forma de cálculo; cumulação de adicionais de insalubridade e 
periculosidade. Proteção ao trabalho do menor; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90): do direito da 
profissionalização e à proteção no trabalho. Proteção ao trabalho da mulher; estabilidade da gestante; licença maternidade e Lei nº 
9.029/95. Direito coletivo do trabalho: liberdade sindical (Convenção nº 87 da OIT e art. 8º da CF/1988); organização sindical: 
conceito de categoria; categoria diferenciada; convenções e acordos coletivos de trabalho. Direito de greve; dos serviços essenciais; 
greve do servidor público. Comissões de conciliação prévia. Da representação dos empregados. Renúncia e transação. Dano moral 
nas relações de trabalho. Súmulas da Jurisprudência uniformizada do Tribunal Superior do Trabalho sobre Direito do Trabalho. 
Súmulas Vinculantes do Supremo Tribunal Federal relativas ao Direito do Trabalho. 

 

ão de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações 

ficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

Confecções de peças artesanais. Orçamento e planejamento de lista de materiais. Tipos de materiais 

to (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

e Determinantes; Polinômios; Equações e 
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Artesão 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
Conhecimentos Específicos: Confecções de peças artesanais. Orçamento e planejamento de lista de materiais. Tipos de materiais 
para artesanato e seu uso adequado; artesanato regional brasileiro; Materiais recicláveis para artesanato; Materiais tóxicos, Soma e 
subtração de cores; Tipos de tintas para diferentes fins artesanais. Instalações, exposições, feiras. Reciclagem de Lixo. História do 
Artesanato, conceitos e tipos de artesanatos das várias regiões do Brasil, Cultura e Artesanato. Linha, forma superfície, volume, 
espaço, tempo, movimento. Tintas e Pinceis. Material de Base (tela, madeira, papel e etc.) Integração através do trabalho artesanal. 
Recursos materiais (Fios, tecidos, madeira, gesso, cimento, e etc). Técnicas e manuseio de materiais diversos, para confecção de 
produtos artesanais. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

  
Assistente Social 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 

Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço social 
na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico-metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço Social. Serviço 
Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. Serviço Social no Processo de 
reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social: alternativas metodológicas de 
processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas, projetos e planos; processo de trabalho do 
Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, 
pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede. Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Serviço Social na 
década de 90. Gestão democrática na Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da 
Assistência Social); Código de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e 
ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do 
Curso de Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, Humaniza SUS. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 
 

 

Atendente de Apoio da Rede Municipal de Ensino 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): Das Disposições Preliminares, Dos 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e 

Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
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Conhecimentos Específicos: Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): Das Disposições Preliminares, Dos 
Direitos Fundamentais, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. 
Noções de Primeiros Socorros. Noções de higienização e alimentação das crianças. Segurança e locomoção no ambiente escolar, 
conforme especificidades relacionadas à turma e faixa etária atendida. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. Cuidados 
no acompanhamento de alunos desde o embarque no transporte escolar até seu desembarque na escola de destino. Acomodação 
adequada dentro do veículo de transporte escolar; orientação sobre o cinto de segurança; Orientação aos alunos quanto ao risco de 
acidente. 
 

 

 
Auxiliar de Farmácia 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: História da Farmácia – Noções básicas; Anatomia e Fisiologia humana; Noções de Citologia; 
Microbiologia; Parasitologia; Patologia Básica; Noções de Farmacologia; Grupos farmacológicos. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de 
setembro de 1990. 

Auxiliar de Serviços I e II 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação 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 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 de três; Porcentagem e juros; 
Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Biólogo 

 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Legislação Profissional. Ecologia ambiental: noções de ecologia, envolvendo os conceitos de 
ecossistema, cadeia e teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental. Efeitos biológicos da 
poluição. Laboratório: equipamentos, materiais, reagentes, meios de cultura e soluções. Organização e controle de estoques de 
reagentes e equipamentos de laboratório de ensino de Biologia. Normas de assepsia. Amostragem. Elaboração de documentação 
técnica rotineira: pareceres, laudos e atestados e registros legais. Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Biossegurança em 
laboratório. Biologia Celular e Molecular. Conceitos básicos de imunologia. Estrutura, função e produção de anticorpos. Testes 
sorológicos. Sistemas de grupos sanguíneos. Parasitologia e Microbiologia. Estrutura bacteriana, cultura e isolamento. 
Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus, bactérias e protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e 
Embriologia. Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia Geral. Manejo de fauna. Zoologia dos Invertebrados e dos 

; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 

município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

ideias centrais desenvolvidas 
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Característica e mecanismo de infecções causadas por vírus, bactérias e protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e 
Embriologia. Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia Geral. Manejo de fauna. Zoologia dos Invertebrados e dos 
Cordados. Técnicas de coleta e de preparo de material zoológico. Botânica Geral. Taxonomia vegetal. Anatomia vegetal. 
Biotecnologia vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de impactos ambientais. Valoração de danos 
ambientais. Legislação ambiental. Conservação de recursos naturais. Controle biológico de pragas e doenças. Ética profissional. Lei 
Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Coveiro 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação 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 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 de três; Porcentagem e juros; 
Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Dentista 20 horas 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: 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 da 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 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, prevalência e incidência, micro-organismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – 
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e 
tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde 
bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), 
materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em 
Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes 
com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, 
sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, 
técnicas de anestesia, doses. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Dentista 40 horas 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
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Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: 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 da 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 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, prevalência e incidência, micro-organismos cariogênicos, diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – 
periodontia. Controle químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e 
tratamento não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde 
bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes, ART), 
materiais dentários em Odontopediatria, radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing, Clark). Urgências em 
Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e periodontais. Atendimento de pacientes 
com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia: analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, 
sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, 
técnicas de anestesia, doses. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Educador Infantil 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky; As concepções de educação infantil: currículo, 
função social da escola, papel do aluno, papel do professor, princípios metodológicos, avaliação mediadora – concepção, 
instrumento de acompanhamento da aprendizagem do aluno; a organização do trabalho pedagógico; gestão democrática e as 
instâncias colegiadas; concepções de desenvolvimento e de aprendizagem; concepção e princípios metodológicos de alfabetização 
e letramento na perspectiva sociointeracionista; Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva; 
estrutura, funcionamento dos diversos níveis e modalidades de ensino; áreas do conhecimento e das linguagens na educação 
infantil; Importância do Lúdico na Educação Infantil; Eixos norteadores: Interações e Brincadeiras; Indissociação entre cuidar e 
educar; Lei Federal nº 9.394/96 e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a Educação Básica; Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): Das Disposições Preliminares, Dos Direitos 
Fundamentais, Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer; 
tecnologias da informação e comunicação: encaminhamentos metodológicos. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 

Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

sta do autor; ideias centrais desenvolvidas 

 
Engenheiro Agrônomo 

 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Agricultura, Quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos morfofisiológicos 
de crescimento, desenvolvimento e produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores e dafo-climáticos (temperatura, 
disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e aeração). Fertilidade dos solos e nutrição 
mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade, adubação e fertilizantes, correção do solo e corretivos). 
Transformações do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e de outros elementos no solo. Tratos culturais (principais práticas culturais e 
particularidades de lavouras de importância econômica). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). 

sta do autor; ideias centrais desenvolvidas 
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Transformações do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e de outros elementos no solo. Tratos culturais (principais práticas culturais e 
particularidades de lavouras de importância econômica). Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). 
Principais pragas e doenças e métodos de controle. Conceitos, objetivos, escolas e aplicação dos princípios agroecológicos: 
agricultura orgânica, as escolas da linha agroecológica. Conversão da agricultura convencional à agricultura orgânica. Tipos de 
máquina e implementos agrícolas e sua operacionalização. Gênese do solo. Processos e fatores de formação dos solos. 
Características físicas, químicas e mineralógicas dos solos. Principais atributos do solo para fins de classificação. Sistema Brasileiro 
de Classificação de Solos. Levantamentos e amostragem de solos. Engenharia Rural: irrigação e drenagem. Pecuária – Economia 
Agrícola – teoria e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, progresso técnico na 
agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações entre receita e elasticidade, formação 
de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, teoria da renda da terra. Mecanismos e financiamentos da 
política agrícola, Política macroeconômica e agricultura. Instrumento de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, 
armazenamento e comercialização, políticas de segurança alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. Como promover 
"dias de campo" para demonstrar técnicas. Noções e conhecimentos para elaboração de laudos técnicos. Lei Municipal nº 1.267, de 
11 de setembro de 1990. 

 

 
Farmacêutico 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica: ciclo 
da assistência farmacêutica (produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação de 
medicamentos). Assistência Farmacêutica na atenção básica. Assistência Farmacêutica no SUS (medicamentos disponibilizados, 
programas aos quais se destinam – saúde mental, excepcionais, hipertensão e diabetes, estratégicos, aids). Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais – RENAME. Conhecimentos sobre epidemiologia e vigilância epidemiológica. Normas e diretrizes do 
Programa Saúde da Família. Cálculos farmacêuticos. Conhecimento de farmacotécnica e farmacodinâmica acerca dos 
medicamentos disponibilizados pelo SUS na rede básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e 
farmacovigilância. Centros de Informação de Medicamentos: finalidade e importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, 
comprimidos; sistemas de liberação prolongada de fármacos; sistemas transdérmicos; formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e 
oral; pomadas, cremes, géis e pastas. Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Ética profissional. Sistema Único de 
Saúde e Leis Orgânicas de Saúde (Leis 8080/90 e 8142/90), artigos 196 a 198 da Constituição Federal do Brasil. Lei Municipal nº 
1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Fiscal Tributário 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Noções de Direito Constitucional – Os Poderes do Estado e as respectivas funções. Formas de 
Estado. Formas e sistemas de governo. Teoria Geral da Constituição. Controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 
Princípios fundamentais da Constituição da República Federativa do Brasil. Direitos e Garantias Fundamentais. Organização do 
Estado Brasileiro. Organização dos Poderes. Finanças Públicas. Ordem econômica e financeira. Noções de Direito Administrativo - 
Administração Pública: espécies, formas e características. Princípios da Administração Pública. Teoria geral da função pública. 
Espécies de regimes jurídicos, sua natureza e características. O servidor público e a Constituição Federal de 1988. Regime jurídico 
da licitação e dos contratos. Administração: análise da legislação; obrigatoriedade, dispensa, inexigibilidade e vedação de l icitação; 
procedimentos, anulação e revogação; modalidades de licitação. Teoria geral do Ato Administrativo: conceitos, classificação, 
espécies, elementos, requisitos e atributos do ato administrativo: o ato administrativo e os direitos dos administradores. Poderes 
administrativos. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na prestação dos 
serviços públicos. Controle da Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle externo, controle interno, controle 
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8.137/90 e alterações; Lei Contra o Sistema Financeiro. VII Auditoria Contábil/Fiscal - Auditoria: Conceito. Auditoria Interna e 
Auditoria Independente. Procedimentos de Auditoria. Papéis de Trabalho. Fraude e erro. Planejamento de Auditoria. Relevância. 
Risco de Auditoria. Supervisão e Controle de Qualidade. Avaliação dos Controles Internos. Avaliação do Sistema Contábil. 
Aplicação de procedimentos de Auditoria. Amostragem estatística em auditoria. Estimativas Contábeis. Transações com partes 
relacionadas. Relatório Circunstanciado. Normas de Auditoria Independente. Normas de Auditoria Interna. Ética profissional em 
Auditoria. Contabilidade Geral - Contabilidade geral: conceito, noções básicas, objeto, finalidade, usuários e funções. Patrimônio: 
conceito, bens, direitos e obrigações. Equação patrimonial, origem e aplicação de recursos. Conceitos contábeis básicos: contas, 
lançamentos, método das partidas dobradas. Balanço patrimonial: apresentação e composição. Apresentação da demonstração do 
resultado. Tipos de sociedades. Legislação Tributária do Município de Paraíso do Norte: Lei nº 29/2001 e alterações. ISSQN, IPTU, 
ITBI, Contribuição de Melhoria. Taxas Diversas. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Fisioterapeuta 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 

Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, avaliação e 
diagnóstico fisioterápicos, promoção da saúde e qualidade de vida, fiscalização de locais e processos de trabalho, visitas 
domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção básica em saúde do trabalhador, vigilância em 
saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de cinesiologia e biomecânica, propedêutica 
fisioterapêutica. Processos terápicos (hidroterapia, massoterapia, eletrotermofototerapia.), órteses e próteses, anatomia, fisiologia, 
fisiologia do exercício e fisiopatologia, tratamento fisioterapêutico nas lesões desportivas. Prevenção de lesões desportivas. 
Procedimentos fisioterápicos (neurológicos e neuropediátricos, ortopédicos e traumatológicos, cardiológicos, pneumológicos, 
ginecológicos e obstétricos), geriatria. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990.

 

 Fonoaudiólogo 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Audiologia: desenvolvimento do sistema auditivo. Processamento auditivo. Audiologia educacional. 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 

administrativos. Controle da Administração Pública: espécie de controle e suas características; seus efeitos na prestação dos 
serviços públicos. Controle da Administração Pública: conceito, tipos, forma - controle externo, controle interno, controle 
parlamentar, controle social, controle jurisdicional. Responsabilidade Civil da Administração. Direito Tributário - Conceito. Princípios. 
Normas gerais. Obrigação tributária: elementos constitutivos e espécies. Fato gerador. Sujeitos ativos e passivos. Crédito tributário: 
natureza, lançamento, suspensão, extinção e exclusão. Sistema Tributário Nacional: Princípios constitucionais tributários. 
Repartição constitucional de competências tributárias. Fundos de Participação. Limitações ao poder de tributar e Renúncias de 
receitas. Impostos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Administração tributária. Processo tributário. 
Prescrição e decadência. Competência. Vigência. Solidariedade. Capacidade tributária. Domicílio. Responsabilidade. Dívida ativa. 
Lei Complementar Federal n.º 123/2006 – Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Noções de Direito 
Civil - A empresa, o empresário e o estabelecimento empresarial, nome empresarial. Empresário individual. Sociedades empresárias 
e simples: conceito, ato constitutivo, personalidade jurídica, contrato social, classificação e tipos de sociedades, direitos, deveres e 
responsabilidades dos sócios, administração e gerência. Sociedade limitada. Sociedades por ações. Registro público de empresas. 
Contratos comerciais: compra e venda mercantil, alienação fiduciária em garantia, arrendamento mercantil, concessão e 
representação comercial, franquia mercantil, cartões de crédito. Aquisição da propriedade imóvel: registro de imóveis, acessão 
física, compra e venda. Direitos Reais sobre bens imóveis: enfiteuse, servidões, uso, usufruto e habitação, do direito do promitente 
comprador. Cessão de direitos de bens imóveis. Noções de Direito Penal – Crimes contra a fé pública; crimes contra a 
administração pública; crimes de responsabilidade dos servidores públicos; crimes de abuso de autoridade – Lei n.º 4.898/65 e 
alterações; enriquecimento ilícito; Lei de Improbidade – Lei n.º 8.429/92 e alterações; crimes contra a ordem tributária - Lei n.º 
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Conhecimentos Específicos: Audiologia: desenvolvimento do sistema auditivo. Processamento auditivo. Audiologia educacional. 
Linguagem: anatomia e fisiologia da linguagem. Aquisição e desenvolvimento da linguagem. Etiologia. Avaliação. Classificação. 
Diagnóstico. Abordagens terapêuticas. Distúrbios específicos de linguagem. Alterações do desenvolvimento da linguagem. 
Distúrbios de aprendizagem e dislexia. Alterações da linguagem de origem neurológica. Gagueira na criança e no adulto. 
Motricidade orofacial: atuação fonoaudiológica em neonatologia nas funções orofaciais, nas disfunções da articulação 
temporomandibular, nas alterações de fala, na fissura labiopalatina, na disfagia orofaríngea neurogênica e mecânica. Voz: 
avaliação; classificação; diagnóstico clínico; alterações vocais; orientação e higiene vocal. Saúde Pública: saúde escolar. Lei 
Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990.. 

 

Instrutor Técnico Desportivo 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 
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 
(sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. 
Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. 
Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e motricidade; Atividade física, saúde e qualidade de vida. Políticas 
Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Esportes coletivos e individuais; Atividades rítmicas e expressivas; 
Metodologia do treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. Lesões esportivas. Segurança 
Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros Socorros. Conhecimento sobre Aptidão Física. Influência das Atividades Físicas e 
Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), Atividade motora adaptada; Cinesiologia; Fisiologia do 
exercício; Cineantropometria; Atividades físicas para grupos especiais; Treinamento físico e desportivo; Socorros e urgências em 
esportes e lazer; Planejamento e prescrição da atividade física; Benefícios da prática de esportes; Contextualização sociocultural da 
prática desportiva; Políticas Públicas (lazer e esporte). Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Médico Clínico Geral - 20 horas 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 
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 
(sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. 
Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 
Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência 
cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 
crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção 
Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; 
Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Médico Clínico Geral – 40 horas 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 
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 
(sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 

Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
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Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. 
Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Antibioticoterapia; Anemias; Hipertensão arterial; Diabetes; Parasitoses intestinais; Esquistossomose; 
Cefaléias; Febre de origem indeterminada; Diarréias; Úlcera péptica; Hepatite; Hipertireoidismo; Hipotireoidismo; Insuficiência 
cardíaca; Alcoolismo; Doenças sexualmente transmissíveis; Cardiopatia isquêmica; Arritmias cardíacas; Doença pulmonar obstrutiva 
crônica; Dor toráxica; Dor lombar; Ansiedade; Asma brônquica; Pneumonias; Tuberculose; Hanseníase; Leishmaniose; AIDS; Infecção 
Urinária; Enfermidades bucais; Epilepsia; Febre reumática; Artrites; Acidentes por animais peçonhentos; Micoses superficiais; 
Obesidade; Dislipidemias. Ética profissional. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Médico Ginecologista/Obstetra 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Anatomia e embriologia. Planejamento familiar. Dor pélvica e dismenorreia. Doenças sexualmente 
transmissíveis e infecções geniturinárias. Gravidez ectópica. Doenças benignas do trato reprodutivo. Cirurgias para patologias 
benignas e malignas. Incontinência urinária de esforço, uretrocele, cistocele e distopias do útero. Doença inflamatória pélvica. 
Endocrinologia, ginecologia (amenorreia, anovulação, hirsutíssimo, hemorragia uterina disfuncional, desenvolvimento sexual, 
puberdade e climatério). Infertilidade. Endoscopia ginecológica. Endometriose. Câncer de colo uterino. Propedêutica do colo 
uterino. Câncer de ovário. Câncer de vulva. Doença trofoblástica gestacional. Doenças benignas e malignas da mama. Ginecologia 
infanto-puberal. Assistência pré-natal. Assistência ao parto. Hemorragias pós-parto. Síndromes hemorrágicas na gravidez. 
Amniorexe prematura. Parto prematuro. Cesariana. Gestação de alto risco. Hipertensão na gravidez. Endocrinopatias na gravidez. 
Incompatibilidade sanguínea materno-fetal. Ultrassom em obstetrícia. Doenças infecciosas na gravidez. Sofrimento fetal. Toco 
traumatismos maternos. Passagem transplacentária de drogas. Gravidez na adolescência. Infecção urinária na gravidez. Patologia 
do sistema amniótico. Hiperemese gravídica. Aspectos médico-legais e éticos da obstetrícia. Ginecologia e Obstetrícia Baseada em 
Evidência. Ética profissional. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Médico Ortopedista – 20 horas 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e 
complicações. Fraturas e luxações: Expostas, Fechadas, Retardo de consolidação e pseudo-artrose. Pé torto congênito. Paralisia 
cerebral. Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necrose ósseas. Osteomielite: Artrite e Séptica. Amputações e 
desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. 
Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistese. 
Traumatismo do membro superior e inferior. Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde. Vigilância 
Epidemiológica. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 

(compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Determinantes; Polinômios; Equações e 
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Médico Ortopedista – 40 horas 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Fratura do membro superior. Fratura do membro inferior. Fratura da coluna vertebral e 
complicações. Fraturas e luxações: Expostas, Fechadas, Retardo de consolidação e pseudo-artrose. Pé torto congênito. Paralisia 
cerebral. Descolocamentos epifisários. Artrose. Osteocondrites. Necrose ósseas. Osteomielite: Artrite e Séptica. Amputações e 
desarticulações. Tuberculose osteoarticular. Tumores ósseos benignos. Tumores ósseos malignos. Luxação congênita do quadril. 
Poliomielite e sequelas. Escoliose-cifose. Lesões de nervos periféricos. Lombalgia. Hérnia de disco intervertebral. Espondilolistese. 
Traumatismo do membro superior e inferior. Conhecimentos referentes à Norma Operacional da Assistência à Saúde. Vigilância 
Epidemiológica. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Médico Pediatra 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Ética Médica. Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil, Crescimento e 
desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor, Imunizações: ativa e passiva, 
Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da criança: Distúrbios 
cárdio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, Reanimação cardiorrespitória. 
Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, Bronquite, bronquiolite, Estado de mal asmático, Insuficiência 
respiratória aguda, Pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose 
metabólicas, Desidratação aguda, Diabetes mellitus, Hipotireoidismo e hipertireoidismo, Insuficiência supra-renal. Distúrbios 
neurológicos: Coma, Distúrbios motores de instalação aguda, Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: 
Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, Insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica. 
Distúrbios onco-hematológicos: Anemias carenciais e hemolíticas, Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes 
hemorrágicas. Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, 
Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção hospitalar. 
Meningoencegalites virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. Acidentes: 
Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no Paciente Politraumatizado. 
Acidentes por animais peçonhentos. Meningites virais e bacterianas. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 

s e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

 
Médico Psiquiatra 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 

s e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
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Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria convencional. Saúde 
Mental no Brasil. Saúde Mental no SUS. Psicopatologia. Conhecimentos gerais dos transtornos psiquiátricos: Delirium, Demência, 
Transtornos Amnésticos e outros Transtornos Cognitivos; Transtornos Mentais devido a uma condição médica geral; Transtornos 
relacionados a substâncias; Esquizofrenia e outros Transtornos Psicóticos; Transtornos do Humor; Transtornos de Ansiedade; 
Transtornos Somatoformes; Transtorno Factício e Simulação; Transtornos Dissociativos; Transtornos da Adaptação; Transtornos 
da Personalidade; Transtornos Alimentares; Transtornos do Sono; Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na 
infância ou na adolescência. Transtornos Mentais causados por uma condição médica geral. Psiquiatria em populações especiais: 
crianças e adolescentes, idosos e mulheres. Tratamentos psiquiátricos: Psicoterapias, Psicofarmacologia, Eletroconvulsoterapia e 
outras terapias biológicas. Emergências Psiquiátricas. Suicídio. Código de Ética Médica e Ética em Psiquiatria. Psiquiatria Forense. 
Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico Nosológico. Classificação em Psiquiatria: CID-10 e DSM-IV-TR. Ética profissional. Lei 
Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Médico Veterinário 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos em assistência técnico-sanitária a animais. Assessoramento em 
técnicas de manejo nutricional e sanitário a criatórios de animais de produção, de companhia, silvestres e exóticos. Manejo 
sanitário e inspeção de produtos de origem animal em seu ciclo completo, desde a sua obtenção até sua comercialização. 
Elaboração, aplicabilidade e controle de calendário de imunização de doenças com potencial zoonótico e sem potencial zoonótico 
dos animais. Conhecimento sobre perícia veterinária a fim de revelar qualquer tipo de intervenção dolosa, quando de exposições 
animais e ou competições das quais participem animais. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Nutricionista 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: 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 - Adulto e Pediatria; Necessidades Nutricionais - idoso, adulto e pediatria; 
Terapia Nutricional nas Enfermidades – Idosos, Adulto e Pediatria; Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria; 
Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia de Nutrição Enteral); Administração e Nutrição na Produção de Refeições 
Coletivas; Técnica Dietética; Tecnologia de Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica Dietética; 
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 e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de 
Alimentos"). Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC). Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 
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Pedreiro 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação 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 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 de três; Porcentagem e juros; 
Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Professor de Educação Física 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas,  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; Emprego do que e do se. 
 
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e 
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; 
Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; 
Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-
euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e 
Resolução de Problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Educação Física e sociedade. Fundamentos didático-pedagógicos da educação física. Atividade 
física e saúde. Crescimento e desenvolvimento. Aspectos da aprendizagem motora. Aspectos sócio-históricos da educação física. 
Política educacional e educação física. Cultura e educação física. Aspectos da competição e cooperação no cenário escolar. 
Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica. Educação Física na Área de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias. Educação Física como componente curricular na Educação Básica. Objetivos. Características. Conteúdos. 
Educação Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar. Planejamento 
e Avaliação em Educação Física Escolar. Esporte Escolar: o processo de Ensino-Aprendizagem-Treinamento Esportivo no contexto 
escolar. Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente): Das Disposições Preliminares, Dos Direitos Fundamentais, 
Do Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade, Do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Lei Municipal nº 1.267, 
de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Técnico Agrícola 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Culturas anuais e perenes. Amostragem de solo. Correção de solo. Escolha de cultivares. 
Tratamento de sementes. Plantio: época, espaçamento, densidade. Produção de mudas. Adubação (níveis de fertilidade do solo, 
relações básicas de nutrientes, recomendações baseadas em análise de solo, adubação orgânica). Tratos culturais. Tipos de 
Cultivos. Plantas daninhas e seu controle. Uso de herbicidas. Aplicação de defensivos agrícolas. Pragas e Doenças de importância 
econômica. Colheita. Classificação. Armazenamento. Comercialização. Olericultura: Escolha do terreno. Preparo do solo. Preparo 
de mudas. Plantio: espécie, variedade, épocas, ciclo, espaçamento, densidade. Adubação: orgânica e química. Calagem. 
Transplante. Tratos culturais. Tratamento fitossanitário. Herbicida. Colheita e Beneficiamento. Classificação. Acondicionamento. 
Fruticultura: Importância do clima e do solo para fruticultura. Práticas culturais em fruticultura. Tecnologia de colheita e de pós-
colheita de frutos. Cultura de frutas tropicais (citros, manga, goiaba, maracujá e banana). Fertilidade e Conservação de Solos: visão 
geral sobre a fertilidade do solo. Elementos essenciais às plantas. Transporte de nutrientes no solo. Reação do solo. Correção da 
acidez. Matéria orgânica. Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Enxofre. Micronutrientes. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação 
de adubação. Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e fertilizantes. Recuperação de áreas 
degradadas. Defesa Sanitária Vegetal: importância e sintomatologia de doenças de plantas. Etiologia. Doenças de causas não 
parasitárias. Micologia, fungos fitopatogênicos e doenças fúngicas. Epidemiologia. Princípios gerais e práticas de controle de 
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de adubação. Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e fertilizantes. Recuperação de áreas 
degradadas. Defesa Sanitária Vegetal: importância e sintomatologia de doenças de plantas. Etiologia. Doenças de causas não 
parasitárias. Micologia, fungos fitopatogênicos e doenças fúngicas. Epidemiologia. Princípios gerais e práticas de controle de 
doenças de plantas. Defensivos biológicos e químicos. Manejo de controle de pragas. Área Pecuária Manejo produtivo: aspectos 
gerais de manejo produtivo de bovinos, suínos e aves. Sanidade Animal: principais distúrbios do aparelho locomotor, digestivo e 
respiratório em bovinos, suínos e aves. Mamites e seu controle. Controle de ecto e endoparasitos. Principais zoonoses e seu 
controle. Programas de vacinações em bovinos, suínos e aves. Manejo reprodutivo: Ciclos reprodutivos de bovinos e suínos. 
Inseminação artificial. Distúrbios reprodutivos. Nutrição: produção e conservação de forrageiras, cálculo e mistura de concentrados. 
Noções básicas de inseminação artificial. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações 

Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações 

Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

Técnico em Vigilância Sanitária 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Noções de microbiologia e biossegurança. Conceitos básicos de análises clínicas. Vigilância 
Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilância sanitária. Serviços profilaxia e política sanitária. Inspeção: aspectos gerais, 
finalidade, etapas e tipos de inspeção. Normas de inspeção de estabelecimentos onde sejam comercializados, distribuídos ou 
fabricados alimentos. Coleta de amostras de gêneros alimentícios para análise em laboratório. Boas práticas de manipulação 
alimentar. Normas de inspeção de estabelecimentos de saúde. Legislação Sanitária. Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 
1990. 

 

 
Técnico em Enfermagem 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: 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. 
Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós-morte. Tratamento e assistência de 
enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, 
neonatologia. Doenças 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 do paciente: higiene, massagem de conforto, posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. 
Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, 
nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e 
prevenção de infecção hospitalar. Atuação do técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós-
operatório, emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação 
cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas 
complicações, prevenção do câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de 
Saúde (Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. 
Política Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais. Lei Municipal nº 
1.267, de 11 de setembro de 1990. 

 

 
Telefonista de Central de P.A.B.X 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo); Funções sintáticas;  Concordâncias 
nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês. 



Quarta-feira | 15/ago./2018 | Edição nº 1320                                                                                     | 

Prefeitura do Município de Cianorte             Assessoria de Comunicação Social                                       

                                                                                                                        
 
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações 
e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
 
Conhecimentos Específicos: Normas e habilidades de atendimento na área da telefonia; Ética profissional; Habilidades em operar 
equipamentos telefônicos e outros dispositivos nas comunicações internas, locais e interurbanas; Habilidades na consulta às listas 
telefônicas ou agendas; Habilidades na comunicação; Requisitos importantes na rotina do trabalho da telefonista; Materiais básicos 
utilizados pela telefonista; Cuidados com o equipamento; Qualidade no atendimento ao cliente; Importância dos serviços prestados 
pela telefonista Ética e comportamento profissional; Trabalho em equipe como fator de qualidade. Noções de telefonia, fax, PABX. 
Lei Municipal nº 1.267, de 11 de setembro de 1990. 

  C O N C U R S O  P A R A  E M P R E G O  P Ú B L I C O  N º  0 2 / 2 0 1 8  
E D I T A L  D E  A B E R T U R A  N º  0 0 1 . 0 2 / 2 0 1 8  

 
O Prefeito do Município de Cianorte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital, em conformidade com a Constituição Federal, com o Decreto-Lei nº 5.452/1943, com a Lei Municipal nº 2.592/2005, com o 
Decreto Municipal nº 53/1993 e suas respectivas alterações, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a 
realização de Concurso para Emprego Público, sob o regime Celetista, para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal. 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O Concurso para Emprego Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à 
UNESPAR – Campus de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 1° Andar - Centro 
CEP: 87.705 -190, Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e correio eletrônico 
candidato@fafipa.org. 

1.2 A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime celetista, para suprir necessidade de empregados do 
Município de Cianorte – PR de acordo com a Tabela 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 do Município de 
Cianorte – PR 

1.3 À Comissão Especial de Concurso para Emprego Público designada pela Portaria nº 79/2018, ficam delegados todos 
os poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, e fornecer documentos/informações na esfera 
administrativa e judicial. 

   
2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

2.1 A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso para Emprego Público de que trata o presente Edital dar-se-á por 
meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os empregos. 

2.2 A convocação para as vagas informadas na tabela do item 3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade e a 
conveniência do Município de Cianorte – PR, dentro do prazo de validade do concurso. 

2.3 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, observando a ordem de classificação. 

2.4 As atribuições, requisitos e a carga horária dos empregos da tabela do item 3 estão descritas no Anexo I deste Edital. 
2.5 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 
2.6 Não serão fornecidas, por telefone ou e-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 estabelecidas neste 
Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e www.cianorte.pr.gov.br. É de 
exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações. 
 

3. DOS EMPREGOS 

 
3.1 O emprego, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa com deficiência, as 

remunerações iniciais e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir: 
   TABELA 3.1 

R$ 30,00 

CARGA  
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

01 *** 
01 *** 
01 *** 
01 *** 
01 *** 
01 *** 
CR *** 
CR *** 

CR *** 

CR *** 
CR *** 
CR *** 
CR *** 
CR *** 

CR *** 
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TABELA 3.2 
NÍVEL MÉDIO 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 30,00 
QUADRO DE VAGAS 

EMPREGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

AC PcD SALÁRIO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 

Atendente de Consultório 
Dentário 

Ensino Médio Completo 40h 01 *** 

 
R$1.251,65  e Adicional de 

Insalubridade no valor de R$ 
190,80, ou 20% do Salário Mínimo 

Nacional. 

 

TARDE 

 
TABELA 3.3 

NÍVEL MEDIO TÉCNICO 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 40,00 

QUADRO DE VAGAS 

EMPREGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

AC PcD SALÁRIO 
PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 

Técnico de Higiene Dental 

Ensino Médio 
Completo, com curso 

Específico em Técnico 
em Saúde Bucal e 

Registro no Conselho 
da Classe. 

40h 01 *** 

 

R$ 1.442,15 e Adicional de 
Insalubridade no valor de R$ 

190,80, ou 20% do Salário Mínimo 
Nacional. 

 

TARDE 

 

4. REQUISITO PARA POSSE NO EMPREGO 
 

4.1  São requisitos básicos para o ingresso no quadro de empregados do Município de Cianorte, Estado do Paraná: 
a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 
b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos; 
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar; 
d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos; 
e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o emprego ao qual se candidatou; 
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação no emprego público; 
g) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de 
acumulação expressas em lei; 

h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Concurso para Emprego Público e ser 
considerado apto após submeter-se aos exames médicos exigidos para a contratação. 

 
5. DAS INSCRIÇÕES  

 
5.1 A inscrição no Concurso para Emprego Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato 

das condições estabelecidas neste Edital. 
5.2 Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os 

requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancelada a inscrição do candidato se for verificado, a qualquer tempo, 
o não cumprimento das obrigações fixadas neste Edital. 

remunerações iniciais e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir: 
   TABELA 3.1 

NÍVEL FUNDAMENTAL 
VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 30,00 

QUADRO DE VAGAS 

EMPREGO REQUISITO 
CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

AC 
 

PcD 
 

SALÁRIO 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 
OBJETIVA

Agente Comunitário 
de Saúde 

 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
 

40h 
 

Extensão NIS II (Zona 01) 01 *** 

R$1.345,44 TARDE 

Zona 03 01 *** 
Cianortinho (Zona 06) 01 *** 
São Lourenço 01 *** 
Zona 07 01 *** 
Jardim Maselha 01 *** 
Seis Conjuntos CR *** 
Vidigal CR *** 

Jardim Santa Mônica CR *** 

Jardim Universidade CR *** 
Zona 04 CR *** 
Jardim Morada do Sol CR *** 
Pedro Moreira CR *** 
Parque das Nações CR *** 

Zona 02 CR *** 
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5.9.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 22/08/2018 às 23h59min do dia 
20/09/2018, observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br. 

5.9.2 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 
a) acessar o endereço eletrônico; 
b) selecionar o concurso pretendido; 
c) declarar ter lido e concordado com os termos do edital; 
d) inserir o número de Cadastro de Pessoa Física – CPF; 
e) preencher os campos de dados pessoais, bem como, o endereço e contato, e definir uma senha de acesso 

pessoal, e por fim revisar os dados inseridos;  
f) selecionar a vaga pretendida; 
g) selecionar a modalidade de Concorrência (Negro ou Índio, PcD, Ampla Concorrência), quando houver; 
h) selecionar a condição especial, caso necessário; 
i)     finalizar imprimindo o comprovante de inscrição, bem como, o boleto bancário afim de efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição no valor estipulado nas tabelas do item 3 deste Edital. 

5.10 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o emprego para o qual se inscreveu após a 
efetivação do pagamento da inscrição. 

5.11 O candidato terá sua inscrição deferida pela empresa organizadora somente após o recebimento da confirmação do 
banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição. 

5.12 O recibo de pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato realizou sua inscrição neste 
Concurso para Emprego Público. A Fundação de Apoio à UNESPAR e a Prefeitura do Município de Cianorte, Estado do 
Paraná não se responsabilizam por Boleto Bancário, emitido através de endereço eletrônico diferente do 
www.fundacaofafipa.org.br. 

5.13 A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 
5.14 Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de computadores, falhas de 

comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados. 
5.15 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu representante, 

arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário eletrônico de Solicitação de 
Inscrição disponível pela via eletrônica. 

5.16 O valor da taxa de inscrição será de acordo com o disposto nas tabelas do item 3 deste Edital. 
5.17 É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição. 
5.18 A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a falsificação 

de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão o 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 seja constatada após a contratação do candidato, 
ele será demitido do emprego pelo Município de Cianorte – PR. 

5.19 O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um emprego do Concurso Público, desde que a prova objetiva seja 
realizada em períodos distintos, devendo observar os períodos de aplicação da prova (manhã e tarde) estabelecidos 
nas tabelas do item 3 deste Edital. Não havendo disposição de períodos no item 3 deste edital, o candidato deverá optar 
em se inscrever para concorrer a um único emprego. 
5.19.1 Não haverá possibilidade de realização de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para o mesmo 

período de realização de prova. O candidato poderá alterar o emprego o qual pretende concorrer, até a 
realização do pagamento da inscrição, a partir disto será confirmada a inscrição que tenha sido paga. 

5.19.2 O candidato que tenha realizado mais de um pagamento, não terá a devolução da importância paga, ainda que 
efetuada em valor superior ao fixado ou em duplicidade, ou para emprego com o mesmo período de prova, seja 
qual for o motivo. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 

5.20 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu vencimento. Caso o 
candidato não efetuar o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá acessar a “Área do Candidato” 
disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o 
pagamento até o dia 21 de setembro de 2018. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão 
acatadas. 

5.21 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 
5.20 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não 

requisitos estabelecidos neste Edital. Poderá ser cancelada a inscrição do candidato se for verificado, a qualquer tempo, 
o não cumprimento das obrigações fixadas neste Edital. 

5.3 Declaração falsa ou inexata dos dados constantes no Formulário eletrônico de Solicitação de Inscrição determinará o 
cancelamento da inscrição e a anulação de todos os atos dela decorrentes, em qualquer época, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

5.4 O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de nascimento e 
localidades de nascimento e residência. 

5.5 As informações prestadas no Formulário eletrônico de Solicitação de Inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, podendo o e/ou a Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí – PR excluir do Concurso para 
Emprego Público o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar informações inverídicas, 
ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

5.6 Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou qualquer outro 
meio não previsto neste Edital. 

5.7 No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos empregos conforme Tabela 3.1. Não será admitida ao 
candidato alteração de emprego após efetivação da inscrição. 

5.8 As inscrições para este Concurso para Emprego Público serão realizadas somente via internet. 
5.9 Das inscrições via internet: 
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Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; 
5.27.2 os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 

5.28 Da Isenção – CadÚnico: 
5.28.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 5.27.1 deverá: 
a) solicitá-la a partir das 8h do dia 22/08/2018 até as 23h59min do dia 27/08/2018, observando o horário oficial de 

Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no 
endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, www.fundacaofafipa.org.br. 

b) indicar no Requerimento de Isenção o número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico; 
c)  o candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente deverá informar, no ato da 

inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de 
Assistente Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que 
atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em virtude 
do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional. Após o julgamento 
do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais com a Fundação de 
Apoio a Unespar Campus de Paranavaí-PR pelo o e-mail candidato@fafipa.org, anexando documento oficial com 
foto ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das provas. 

d)  Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá implicar o    
indeferimento do pedido de isenção do candidato, por divergência entre os dados cadastrais informados e os 
constantes do banco de dados do CadÚnico. 

5.29 Da Isenção – Doador de Medula Óssea: 
5.29.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 5.27.2 deverá: 
a) solicitá-la a partir das 8h do dia 22/08/2018 até as 23h59min do dia 27/08/2018, observando o horário oficial de 

Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no 
endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar  www.fundacaofafipa.org.br. 

b) comprovar cadastramento perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea –  REDOME, mediante o 
envio de cópia autenticado por órgão competente, do documento oficial (carteirinha de doador), que comprove a 
doação em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 

5.30 A documentação de que trata o subitem anterior deverá ser entregue na forma e no prazo do item 5.31 deste Edital; 
5.31 Para obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição que refere-se o item 5.29 deste edital, deverão ser encaminhados, via 

SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) no período do dia 22/08/2018 ao dia 28/08/2018 em envelope fechado, os 
documentos dispostos na alínea b do subitem 5.29.1 deste edital, devendo o candidato discriminar o número do 
presente edital e endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 

 
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR 
Caixa Postal 449 
Paranavaí-PR 
CEP: 87.701-970 

 
Concurso para Emprego Público do Município de Cianorte – PR 

(Comprovante de Doador de Medula Óssea) 
Emprego: XXXXXXXXX 

Número de Inscrição: XXXXXXXX 

 
5.32 O envio desta solicitação não garante ao candidato a Isenção. A solicitação será deferida ou indeferida após criteriosa 

análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 
5.33 A exatidão dos documentos entregues é de total responsabilidade do candidato. Após a entrega, dos documentos 

comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo por meio de pedido de revisão 
e/ou recurso. 

5.34 O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o subitem 5.27.1 e 5.27.2 
estará sujeito a: 
I. cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu 

resultado; 
II. exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da   

contratação para o emprego; 
III. declaração de nulidade do ato de contratação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. 

5.35 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que: 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação; 

5.21 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no subitem 
5.20 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, a não 
ser por anulação plena deste concurso. 

5.22 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em 
depósito ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que não sejam efetivadas. 

5.23 O Município de Cianorte – PR 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 das 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 

5.24 Das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição: 
5.25 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelas normas deste 

Edital. 
5.26 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso para Emprego Público será realizada somente via internet 
5.27 Somente será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver amparado pela Lei Federal nº 13.656, de 

30 de Abril de 2018, que dispõe das seguintes forma: 
5.27.1 os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do 
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disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no período das 0h do dia 31/08/2018 até as 23h59min 
do dia 03/09/2018. O candidato após logado no campo “Área do Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e 
posteriormente entrar no link – Recurso contra o Indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição. 

5.40 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o candidato 
poderá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br até às 23h59min do dia 20/09/2018, realizar uma 
nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento para participar do certame. 
5.40.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na 

forma e no prazo estabelecido neste Edital estarão automaticamente excluídos do certame. 
5.40.2 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no 

Concurso para Emprego Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da 
organizadora a partir do dia 30/08/2018. 

 
6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

 
6.1  Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada emprego e das que 

vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do emprego sejam compatíveis 
com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são correspondentes às da Lei 
Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 3.298/99, Decreto n° 5.296/2004, Lei Federal nº 12.764/2012, 
regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, da Lei Estadual 18.419/2015, Lei Estadual 16.945/2011, e demais normas que 
venham a ampliar o rol de critérios para Pessoas com Deficiência. 

6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, igual ou superior 
a 0,5, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 10% das vagas 
oferecidas por cargo, nos termos do parágrafo único do artigo 15 da Lei Municipal nº 1.267/1990. 

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos empregos com número de vagas 
igual ou superior a 5 (cinco). 

6.1.3 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o emprego que o candidato com deficiência 
concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será convocado para 
ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD serão convocados para ocupar a 15ª, a 25ª e a 
35ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número máximo de aprovados. 

6.1.3.1 Se o candidato com necessidades especiais tiver uma classificação melhor na lista geral, ele será nomeado por esta, 
permitindo-se o provimento do emprego, conforme subitem 6.1.3, por outra pessoa com deficiência. 

6.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o emprego para o qual se inscreveu será declarada por perícia 
médica, perdendo o candidato o direito à contratação caso seja considerado inapto para o exercício da função. 

6.2 A pessoa com deficiência participará do Concurso para Emprego 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 às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 

6.3 São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de dezembro 
de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se enquadram nas 
categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça: “O 
portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção 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 sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004); 

II. deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004); 

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 acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou 
menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto 
nº 5.296, de 2004); 

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 como: 
a) comunicação; 

a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação; 
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 5.28 e 5.29 deste Edital; 
d) não apresentar todos os documentos solicitados. 

5.36 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
5.37 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável 30/08/2018 no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br.           . 
5.38 No caso de duas ou mais solicitações de isenção de um mesmo candidato para o mesmo período de realização 

da prova, será homologada a primeira Isenção a ser deferida. As demais isenções serão canceladas 
automaticamente. 

5.39 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso e anexar o          
comprovante de cadastro do CadÚnico ou comprovante de doador de medula óssea, através da “Área do Candidato”, 



Quarta-feira | 15/ago./2018 | Edição nº 1320                                                                                     | 

Prefeitura do Município de Cianorte             Assessoria de Comunicação Social                                       

                                                                                                                        

VI.  A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 
6.4 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 

6.4.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de solicitação de 
Inscrição, conforme orientações dos item 6, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do 
concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui; 

6.4.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 6.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do 
subitem 7.3 deste Edital; 

6.4.2.1 O laudo médico deverá ser original 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, com citação do nome por extenso do candidato, 
carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente 
serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização 
da inscrição. 

6.4.2.2 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias 
desse laudo. 

6.5 O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não portador 
de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nesses casos, o 
candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação. 

6.6 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 às pessoas com deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência. 

6.7 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível no 
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br a partir da data provável de 26/09/2018. 
6.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá impetrar 

recurso, em formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no período das 
0h do dia 27/09/2018 às 23h59min do dia 28/09/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

6.8 O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Concurso para Emprego Público, terá seu 
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados para pessoas com 
deficiência. 

6.9 Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela será preenchida 
com estrita observância da ordem de classificação geral. 

 
7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE 

 
7.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva: 

7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador de deficiência 
ou não, poderá solicitá-la conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99. 

7.1.2 As condições específicas disponíveis para a 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 de deficiência). O candidato com deficiência que 
necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de 
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no 
3.298/99, no prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital. 

7.1.3 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 7.3 deste Edital. 
7.1.3.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e 

o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente 
de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitada. 

7.2 Da Candidata Lactante: 
7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá: 
a) solicitar esta condição indicando claramente 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 essa necessidade, conforme disposições do subitem 7.3 deste Edital. 
7.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia da 

aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua ausência. O acompanhante 
ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para amamentação. Contudo, durante a 
amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade 
com a candidata no local. 

dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais; 
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004); 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer;  
h) trabalho. 

V.  deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
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7.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente. 
7.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência do lactente no local da realização da prova objetiva sem 

a presença de um acompanhante adulto. 
7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 6.4.2, 7.1.2, 7.1.3, alínea “b” e 7.2.1, alínea “b” deste Edital 

deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento), até o dia 21/09/2018, em envelope fechado 
endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo: 

 

DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR 
Caixa Postal 449 
Paranavaí-PR 
CEP: 87.701-970 

 
Concurso para Emprego Público do Município de Cianorte – PR 

(Laudo Médico/Condição Especial/Lactante) 
Emprego: XXXXXXXXX 

Número de Inscrição: XXXXXXXX 
 

7.4 O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou indeferida após 
criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. 

7.5 O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 7.3 ou por outra via diferente da estabelecida 
neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial. 

7.6 A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede. 
7.7 Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem como 

quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias. 
7.8 A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida 

documentação ao seu destino. 
7.9 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico 

www.fundacaofafipa.org.br, a partir da data provável de 26/09/2018.  
7.10 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, através da “Área do 

Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no período das 0h do dia 27/09/2018 às 
23h59min do dia 28/09/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF. 

 
8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br  e publicado 

em Diário Oficial do município, na data provável de 26/09/2018. 
8.2 No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às 

vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da prova. 
8.3 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da 

data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar o sistema de interposição de 
recursos, através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 

8.4 Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no item 14 deste 
Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou ofensivos. 

 
9. DAS FASES DO CONCURSO 

 
9.1 O Concurso para Emprego Público constará das seguintes provas e fases: 
 
TABELA 9.1 

 NÍVEL FUNDAMENTAL 

 
 

EMPREGO 

 
 
FASE 

 
TIPO DE 
PROVA 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 
PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO DE 
QUESTÕES 

PARA 
APROVAÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

- Agente 
Comunitário de 

Saúde. 

 
ÚNICA 

 
OBJETIVA 

 
Língua Portuguesa 
 

10 4,00 40,00 
 

03 

 
ELIMINATÓRIO E 

CLASSIFICATÓRIO 
Matemática 10 3,00 30,00 

03

Conhecimentos Gerais   10 3,00 30,00 
03

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 30 ----------- 100,00  ------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade 
com a candidata no local. 

7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 13, 
deste Edital, durante a realização do certame. 

7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá 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. 

7.2.5 Não será permitida a entrada do lactante e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos portões. 



Quarta-feira | 15/ago./2018 | Edição nº 1320                                                                                     | 

Prefeitura do Município de Cianorte             Assessoria de Comunicação Social                                       

                                                                                                                        
 

TABELA 9.2 
 NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO 

 
 

EMPREGO 

 
 
FASE 

 
TIPO DE 
PROVA 

 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

 
VALOR 
TOTAL 

Nº MININO DE 
QUESTÕES 

PARA 
APROVAÇÃO 

 
 

CARÁTER 

 
 

- Atendente de 
Consultório 

Dentário; 
- Técnico de 

Higiene 
Dental. 

 

 
 

ÚNICA 

 
 

OBJETIVA 

Língua Portuguesa 05 3,00 15,00 02 
 

ELIMINATÓRIO E 
CLASSIFICATÓRIO 

Matemática 05 3,00 15,00 02 
Conhecimentos Gerais  05 2,00 10,00 02 
Conhecimentos Específicos 15 4,00 60,00 05 

 
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 

 
30 

 
----------- 

 
100,00 

 

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

 
9.2 Os conteúdos programáticos referentes à prova objetiva são os constantes do Anexo II deste Edital. 
9.3 A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da prova 

objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas 
conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

 9.4  Para ser aprovado no Concurso para Emprego Público, o candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) ou 
 mais no total das áreas de conhecimentos da prova objetiva, e obter 30% (trinta por cento) de acertos em cada 
 área de conhecimento, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 
 

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA 

 
10.1 A prova objetiva será aplicada no Município de Cianorte, 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 para 
Emprego Público se reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades próximas àquelas inicialmente 
determinadas para esse fim. 

10.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Especial do Concurso para Emprego Público, em hipótese alguma, se 
responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos candidatos inscritos. 

10.1.3 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas 
provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato. 

10.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 21 de outubro de 2018, em horário e local a ser informado, por meio 
de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e no CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DO 
CANDIDATO.   

10.3 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais. 
10.4 O Cartão de Convocação do Candidato com o local de prova objetiva deverá ser emitido na “Área do Candidato” 

disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, a partir de 10 de outubro de 2018. 
10.5 O local de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Convocação, não será alterado, em hipótese alguma, a 

pedido do candidato. 
10.6 Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 01 (uma) hora antes do início da prova, e 

fechados 15 (quinze) minutos antes do inicio da prova, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo o candidato 
que chegar ao local da prova após o horário estipulado para o fechamento dos portões, o candidato devera comparecer 
ao local da realização da prova munido de caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO 
OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o Cartão de Convocação do Candidato, impresso por meio do endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br . 

10.6.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de 
Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de 
Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei Federal nº 
9.503 art. 159, de 23/09/97. 

10.6.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro 
da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova objetiva e, 
ainda, ser submetido à identificação especial, que consistindo na coleta de impressão digital. 

10.7 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por qualquer motivo, será 
eliminado do Concurso para Emprego Público. 

10.8 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente 
poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o 
candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Excepcionalmente, nos 
casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite 
ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado 
de um Fiscal. 

10.9 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de estudo ou 
leitura. 

10.10 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais. 
10.11 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; 
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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 predeterminados; 
e) comunicar-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 13.1.3 e 

13.1.4 deste Edital. 
10.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no item 13 deste 

Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão ser 
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela empresa organizadora no dia 
da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os candidatos retirem as baterias dos 
celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja ativado. 

10.12 A empresa organizadora 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. 

10.13 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O candidato que estiver 
armado será encaminhado à Coordenação. 

10.14 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 7.2.2 deste Edital. 

10.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar detectores 
de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, ser adotadas medidas adicionais de segurança. 

10.16 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de Respostas 
devidamente preenchida e assinada. 

 10.16.1 Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior conferência, desde 
que isso seja feito 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 13.1.6 deste Edital. 

 10.16.2 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, 
preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

 10.16.3 As marcações feitas na folha de respostas, diferente da orientação contida na capa do caderno de questões 
e folha de Respostas do candidato, tais como marcação rasurada, não preenchida integralmente e feitas a lápis, ou 
ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de amassar, molhar, dobrar, rasgar ou manchar, serão de inteira 
responsabilidade do candidato, sendo que os prejuízos advindos poderão impossibilitar a realização do processamento 
eletrônico, invalidando as questões.  

 10.16.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do candidato. 
10.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova objetiva 

somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar consigo o 
Caderno de Questões.  

10.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem o termo 
de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala. 

10.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos 60 (sessenta) 
minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido no subitem 10.21 deste Edital, 
devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas da prova objetiva, devidamente 
preenchida e assinada. 

10.20 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem 
realizando-a. 

10.21 A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da 
prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas 
conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma opção assinalada, 
questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis. 

 10.21.1 A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, será distribuídas e avaliadas conforme as tabelas do 
item 9 deste Edital. 

10.22 A prova objetiva terá a duração de 3 (três) 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. 

10.23 Os espelhos da Folha de Respostas do candidato serão divulgados no endereço eletrônico 
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, na mesma data da divulgação dos resultados da prova, ficando disponível para 
consulta durante o prazo recursal. 

10.24 Para ser aprovado no Concurso para Emprego Público, o candidato deverá obter 60% (sessenta por cento) ou mais 
na prova objetiva, e obter 30% (trinta por cento) de acertos em cada área de conhecimento, além de não ser 
eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 

 
 
 
 

 
11. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

 
11.1 O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a aplicação da 

prova objetiva, na “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Os 
Cadernos de questões ficarão disponíveis para serem baixadas no período de 22/10/2018 a 31/10/2018.  

11.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, devidamente 
fundamentado, nos termos do item 14 deste Edital. 

 

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 
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12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 
12.1 Será considerado aprovado no Concurso para Emprego Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação 

mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 
12.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o emprego em que concorrem. 
12.2 Para o emprego de Nível Fundamental: Agente Comunitário de Saúde, a Nota Final dos candidatos habilitados será 

igual à nota obtida na prova objetiva. 
12.3 Para os empregos de Nível Médio: Atendente de Consultório Dentário e Técnico de Higiene Dental, a Nota Final 

dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva. 
12.4.1 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 
12.4.2 Tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de publicação do 

resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 
1.º de outubro de 2003). 

12.4.3 Obtiver maior nota nas provas de maior peso (prova objetiva), conforme ordem preestabelecida em edital, considerando 
os seguintes aspectos; 
a) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; quando houver;  
b) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 
c) obtiver maior pontuação em Matemática,  
d) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais; 

 f)      persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade (exceto os enquadrados na alínea “a” deste 
       subitem), considerando dia, mês, ano; 

 g)       Sorteio Público. 
         12.5    O resultado final do Concurso para Emprego Público será publicado por meio de 2 (duas) listagens, a saber: 

a) Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos 
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação; 

b) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com 
Deficiência em ordem de classificação. 

 
 
13. DA ELIMINAÇÃO 

 
13.1 Será eliminado do Concurso para Emprego Público o candidato que: 

13.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o seu início. 
13.1.2 For 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. 

13.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente 
das orientações deste Edital: 

a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam 
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta; 

b) Carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc. 
13.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente 

das orientações do item 10.10 e 10.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem ser obrigatoriamente 
acondicionados em envelope para guarda de pertences fornecido pela empresa organizadora. 

a) Equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook, gravador, 
máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; relógio de qualquer espécie, que 
emita ruídos e/ou sons. 

13.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades 
presentes ou com os demais candidatos. 

13.1.6  Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos. 
13.1.7  Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 
13.1.8  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 
13.1.9  Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas. 
13.1.10  Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
13.1.11  Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas. 
13.1.12  For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação. 
13.1.13  Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 
13.1.14 Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 10.17 ou portando o caderno de questões da 

 prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 10.19. 
13.1.15  Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização. 
13.1.16 Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer objeto 

 relacionado nos subitens 10.1.3 e 10.1.4. 
13.1.17 Para ser aprovado no Concurso para Emprego Público, o candidato deverá obter 60% (sessenta por 

 cento) ou mais no total das áreas de conhecimentos da prova objetiva, e obter 30% (trinta por cento) 
  acertos em cada área de conhecimentos, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos 
 neste Edital. 

13.1.18 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em quaisquer das 
 fases do certame. 

13.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, serão registradas em ata. 
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 fases do certame. 

13.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, serão registradas em ata. 
13.3 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento ilícito, suas provas 

serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso para Emprego Público. 
 
14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Concurso para Emprego 

Público, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos: 
a) Contra o indeferimento da Isenção CadÚnico; 
b) Contra o indeferimento da Isenção de Doador de Medula Óssea; 
c) Contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição 

como Pessoa com Deficiência;  
d) Contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 
e) Contra o resultado da prova objetiva; 
f) Contra a nota final e classificação dos candidatos. 

14.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos 
recursos no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, sob pena de perder o prazo recursal. 

14.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio na “Área do Candidato” disponível no endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 

14.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso previsto na alínea “d” 
do subitem 14.1, os recursos deverão estar acompanhados de citação da bibliografia. 

14.5 Especificamente para o caso previsto na alínea “d” do subitem 14.1, admitir-se-á um único recurso por questão para 
cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos. 

14.6 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas serão 
recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

14.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o resultado será 
recalculado de acordo com o novo gabarito. 

14.8 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os 
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

14.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 14.1 deste Edital. 
14.10 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo 

estabelecido neste Edital não serão apreciados. 
14.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a 

classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a aprovação. 

14.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 
14.13 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 
14.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato. 
14.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo. 
14.16 Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão divulgadas as 

respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. Não serão encaminhadas 
respostas individuais aos candidatos. 
14.16.1 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão 

 disponíveis para consulta individual do candidato no endereço eletrônico  www.fundacaofafipa.org.br por 05 
 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere. 

14.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, empresa responsável pela 
organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 

  
15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
15.1 O resultado final do Concurso para Emprego Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado 

pela Município de Cianorte - PR e publicado em Diário Oficial do Município e nos endereços 
www.fundacaofafipa.org.br e  www.cianorte.pr.gov.br, em duas listas, em ordem classificatória e pontuadas: lista 
contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e outra somente com a 
classificação dos candidatos com deficiência. 

 
16. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS  

 
16.1 Após a homologação a convocação para posse será publicada no Órgão Oficial do Município e no endereço eletrônico 

oficial do Município de Cianorte - PR www.cianorte.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o 
acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 

 
17. DA CONVOCAÇÃO 

 
17.1 A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de acordo  com a 

necessidade, disponibilidade e conveniência do Município de Cianorte - PR, respeitando ordem de classificação e a 
vigência do Edital. 

17.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e 
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vigência do Edital. 

17.2 O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como desistente e 
substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado. 

17.3 A contratação para o emprego público, dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município e avaliação 
psicológica. O candidato convocado somente será contratado caso for julgado APTO fisicamente e mentalmente para o 
exercício da função. Caso seja considerado inapto para exercer o emprego a qual concorre, não será contratado, 
perdendo automaticamente a vaga, sendo convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação. 

17.3.1 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia médica para a verificação da 
compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do emprego. 

17.3.2 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para o exercício da 
função, este não será considerado apto à contratação e deixará sua vaga disponível para o próximo candidato na ordem 
de classificação. 

17.4 Para contratação e o ingresso no emprego público, o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, 
deverá apresentar os seguintes documentos:  

 a) Cédula de Identidade;  
 b) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF) atualizado conforme E-Social; 
 c) Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, se candidato do sexo masculino; 
 d) Título de Eleitor com a Certidão de quitação eleitoral emitida pelo endereço eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral; 

e) Certidões Negativas da Justiça Federal e Estadual (Criminal – Cartório Distribuidor), onde tenha residido nos últimos 
(cinco) anos, expedidas até 60 (sessenta) dias anteriores à data da posse; 

 f) Certidão Negativa do Cartório de Protesto;  
 g) Carta de Apresentação de uma firma ou de duas pessoas; 
 h) Certidão de Nascimento (quando for solteiro);  
 i) Certidão de Casamento atualizado até 01 (um) anterior à data da posse;  
 j) Certidão de Óbito (viúvo);  
 k) Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 
 l) 1(uma) foto 3x4 recente; 
 m) Comprovante de endereço atual; 
 n) Carteira de Trabalho - CTPS; 
 o) PIS/PASEP se já inscrito 
 p) Atestado de saúde ocupacional (Exame pré-admissional) com exames médicos de Hemograma completo, Urina I, 

Raio X do Tórax e Coluna e exame de sanidade física. 
 q) Documento que comprove a conclusão da escolaridade exigida para o cargo, conforme estabelecido neste Edital; 
 r) Comprovante de Registro e de que está em dia com suas obrigações junto ao respectivo Conselho de Classe (quando 

for o caso); 
 s) Declaração de bens e valores que integram seu patrimônio privado, conforme prescrito na Lei nº 8.429 de 02 de 

junho de 1992; 
 t) Declaração de conhecimento dos direitos e deveres assinalados na Lei Municipal nº 1.267/90, que dispõe sobre o 

Estatuto dos Servidores do Município de Cianorte; 
 u) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público em qualquer das esferas do governo, bem como não 

percebe benefício proveniente de regime próprio de previdência social ou do Regime Geral de Previdência Social 
relativo a emprego público (art. 37, § 10 da CF), salvo se tratar das exceções previstas no art. 37, inciso XVI e XVII, da 
Constituição Federal, hipótese nas quais deverá ser observada a carga horária semanal, a compatibilidade de horários e 
a atenção aos limites remuneratórios estipulados pelo inciso XI do art. 37 da CF. Neste caso deverá o candidato 
declarar o acúmulo de cargos e quanto ganha em cada um sob pena de desclassificação, bem como certidão de tempo 
de serviço público anterior.5 

 v) Outros documentos listados no momento do ato convocatório; 
w) Os candidatos deverão estar com a situação cadastral regular junto aos Órgãos Governamentais, demonstrada por 
meio de documento expedido pelo aplicativo “consulta qualificação cadastral” a fim de não comprometer o 
cadastramento inicial ou admissões no eSocial: http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.xhtml. 
17.4.1 Todos os documentos, atestados e exames previstos no item 17.4 serão única e exclusivamente de 
responsabilidade do candidato. 

17.5 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Divisão de Recursos Humanos do Município de Cianorte - PR, 
no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do Edital de nomeação, munido de documento de 
identidade original juntamente com os documentos citados no item 4 e subitem 17.4. 

18. DA CONTRATAÇÃO 

 
18.1 Serão contratados, gradativamente, através do Diário Oficial do Município, os candidatos aprovados em todas as etapas 

do concurso, para investidura no emprego e cumprimento da função destinada. 
18.1.1 O provimento dos empregos ficará a critério do Município de Cianorte – PR e obedecerá, rigorosamente, à ordem de 

classificação. 
18.2 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para contratação e início 

do exercício da função. 
18.3 Caberá o Município de Cianorte – PR a definição da data de contratação dos candidatos, não sendo permitida 

modificação desta data para qualquer fim que não seja necessidade e conveniência da Administração. 
18.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da contratação ou a prática de 

falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de contratação do candidato, sem prejuízo 
das sanções legais cabíveis. 
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19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não estiver 

consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado ou Aviso 
Oficial, oportunamente divulgado pelo Município de Cianorte - PR, no endereço eletrônico www.cianorte.pr.gov.br e 
www.fundacaofafipa.org.br. 
19.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os 

comunicados e Editais referentes ao Concurso para Emprego Público de que trata este Edital, no endereço 
eletrônico do Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí www.fundacaofafipa.org.br e do 
Município de Cianorte – PR www.cianorte.pr.gov.br. 

19.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, ou quando constatada 
a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realização das provas, com finalidade 
de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado deste Concurso para Emprego 
 Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo considerados nulos todos os 
atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

19.3 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo 
justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas. 

19.3.1 Não serão fornecidas, por telefone ou e-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 estabelecidas neste 
Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 

19.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do candidato, 
nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no Cartão de Confirmação de Inscrição e 
Local de Provas, e os demais editais de convocação referentes às fases deste Concurso para Emprego Público. 

19.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará na sua eliminação do concurso 
19.4.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem anterior, serão registradas 

em ata conforme o item 13.2. 
19.6 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será considerada, em caráter 

irrecorrível, como desistência. 
19.7  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso para Emprego 

Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Eletrônico Oficial do Município de Cianorte – PR, 
acessado pelo endereço eletrônico www.cianorte.pr.gov.br . 

19.8  O Municio de Cianorte e a Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí não se responsabilizam por 
despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestarem as provas deste Concurso para Emprego Público. 

19.8.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em sábados, domingos e 
feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato. 

19.9 A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso para 
Emprego Público. 

19.10 A Comissão do Concurso permanecerá constituída até a homologação do concurso. 
19.11 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer a alteração por meio de 

solicitação assinada pelo próprio candidato, pelo telefone (44) 3422-9352, ou por meio do e-mail de atendimento ao 
candidato candidato@fafipa.org, anexando documentos que comprovem tal alteração, com expressa referência ao 
Concurso nº 02/2018, Emprego e número de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. Após 
esta data, poderá requerer a alteração junto à Prefeitura do Município de Cianorte – PR, situada no Centro Cívico Edno 
Guimarães, nº 100, CEP: 87.200.127, no Protocolo Geral ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo 
endereço, aos cuidados da Divisão de Recursos Humanos. 

19.12 O Município de Cianorte e a Fundação de Apoio à Unespar – Campus de Paranavaí não se responsabilizam por 
eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de: 
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado; 
b) endereço residencial desatualizado; 
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; 
d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e 

documentos. 
19.13 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos 

similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital. 
19.14 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso para Emprego Público em conjunto com a 

empresa organizadora. 
19.15 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua publicação. 
19.16 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex para o endereço 

da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro, CEP 87.705-
190, Paranavaí/PR. 

19.17 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
  Cianorte, 14 de agosto de 2018. 

 
 

 
Claudemir Romero Bongiorno 

Prefeito do Município 
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D O S  R E Q U I S I T O S ,  C A R G A  H O R Á R I A  E  A T R I B U I Ç Õ E S  

 
Agente Comunitário de Saúde 

Requisitos: Ensino Fundamental Completo 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Participar de atividades de educação permanente e outros eventos quando solicitado pela Secretaria Municipal de 
Saúde ou chefia imediata; Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando 
grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, 
priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; Participar do Curso Introdutório de Formação inicial e 
Continuada, com aproveitamento, conforme fixa a Lei nº 11.350, de 05 de outubro de 2006; Realizar o cuidado em saúde da 
população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações, entre outros), quando necessário; Realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e 
de outros agravos e situações de importância local;  Registrar em locais próprios, para fins exclusivos de controle e planejamento das 
ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde;  Realizar a escuta qualificada das necessidades dos 
usuários em todas as ações, proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo;  Participar das 
atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis;  Identificar parceiros e 
recursos na comunidade que possam potencializar ações intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS;  Desenvolver ações 
que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do 
trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;  Trabalhar com adscrição de famílias em base 
geográfica definida, a microárea;  Estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, visando a 
promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o planejamento da equipe;  Cadastrar todas as pessoas de sua 
microárea e manter os cadastros atualizados; Orientar famílias quanto a utilização dos serviços de saúde disponíveis; Desenvolver 
atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de agravos, e de vigilância a saúde, por meio de visitas domiciliares e 
de ações educativas individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito 
daquelas em situação de risco;  Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, 
de acordo com as necessidades definidas pela equipe; Cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação a 
prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de janeiro de 2002; Realizar cadastro das 
famílias; Realizar visitas domiciliares com acompanhamento, orientação e esclarecimento à população; Acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento das crianças; Acompanhamento de imunização de rotinas em crianças e gestantes; Preencher 
relatórios estatísticos para fins de tabulação; Promoção ao aleitamento materno exclusivo; Monitoramento, orientação e 
encaminhamento das diversas doenças; Ações educativas em planejamento familiar; Estimulação da participação comunitária para 
ações que visem a melhoria da qualidade de vida da comunidade;  Executar outras tarefas correlatas 
 

Atendente de Consultório Dentário 
Requisitos: Ensino Médio Completo 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e indivíduos, mediante planejamento 
local e protocolos de atenção à saúde; Proceder a desinfecção e a esterilização de materiais e instrumentos utilizados; Preparar e 
organizar instrumental e materiais necessários; Instrumentar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou THD nos procedimentos clínicos; 
Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; Organizar a agenda clínica; Acompanhar, apoiar e 
desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e 
integrar, ações de saúde de forma multidisciplinar; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da unidade de Saúde da Família; Manipular substâncias restauradoras; Revelar e montar radiografias intra-orais; 
Confeccionar modelos em gesso; Selecionar moldeiras; Promover isolamento relativo; Orientar o paciente sobre higiene oral; Realizar 
bochechos com fluoreto em alunos de estabelecimento de ensino; Realizar aplicações de fluoreto; Auxiliar na remoção de indutos e 
tártaros; Controlar o movimento dos pacientes (marcar consultas, organizar arquivos e fichário específicos), bem como prepará-los 
para o tratamento odontológico; Fornecer dados para levantamentos estatísticos; Executar outras tarefas correlatas.  

 
Técnico de Higiene Dental 

Requisitos: Ensino Médio Completo, com curso específico em Técnico em Saúde bucal e Registro no Conselho da Classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: -Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção, prevenção, assistência e reabilitação) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, segundo programação e de acordo com suas competências técnicas e legais; 
Coordenar e realizar a manutenção e a conservação dos equipamentos odontológicos; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades 
referentes à saúde bucal com os demais membros da equipe de saúde da família buscando aproximar e integrar ações de saúde de 
forma multidisciplinar; Apoiar as atividades dos ACD’s e dos ACS’s nas ações de prevenção e promoção da saúde bucal; Participar do 
gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da unidade de Saúde da Família; Instrumentar o cirurgião 
dentista; Manipular, inserir, condensar e esculpir substancia restauradora; Detectar a existência de placa bacteriana; Remover 
suturas; Auxiliar no atendimento do paciente; Revelar e montar radiografias intra-orais; Confeccionar modelos em gesso; Selecionar 
moldeiras; Promover isolamento relativo; Orientar o paciente sobre higiene oral; Realizar bochechos com fluoreto em alunos de 
estabelecimento de ensino; Realizar aplicação de flureto; Auxiliar na remoção de indutos e tártaros; Controlar o movimento dos 
pacientes (marcar consultas, organizar arquivos e fichários específicos), bem como prepará-los para o tratamento odontológico; 
Participar da execução de treinamentos a ACD’s; Supervisionar, sob delegação, o trabalho dos ACD’s; Fornecer dados para 
levantamentos estatísticos; Colaborar nos programas educativos e de saúde bucal; Executar outras tarefas correlatas 
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D O  C O N T E Ú D O  P R O G R A M A T I C O  

 
Agente Comunitário de Saúde 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação 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 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 de três; Porcentagem e juros; Operações 
com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau. 
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e comportamento. 
Guerras, conflitos e terrorismo.  

 
 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 

unto dos números inteiros: operações e 

Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: 

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e 

ociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

Conhecimentos Específicos: Primeiros Socorros em urgências e emergências odontológicas. Controle e prevenção de doenças 
bucais (cárie e doenças periodontais). Anatomia buco-dental e do periodonto. Características dos materiais restauradores dentários, 
restaurações dentárias (amálgama, cimento de ionômero de vidro, resina restauradora, adesivos dentinários, selantes resinosos e 
ionoméricos). Biossegurança em odontologia. Ética em Odontologia. Ergonomia em odontologia. Utilização de fluoretos. Índices de 
higiene dentária. Fundamentos de radiologia. Oclusão dental. Relação entre a restauração e a periodontia. Manuseio dos 
equipamentos. Organização da clínica odontológica, controle e armazenamento de materiais odontológicos. Ações educativas em 
saúde. 

 

 
Atendente de Consultório Dentário 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas 
em 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 (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas.  

Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 

Conhecimentos Específicos: Processo saúde-doença. Promoção de Saúde: conceitos e estratégias. Educação para Saúde: 
conceitos e técnicas. Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e comunidade. Anatomia e 
fisiologia do corpo humano. Principais problemas de saúde da população e meios de intervenção. Método 
epidemiológico/indicadores de saúde. Doenças transmissíveis e não transmissíveis: conceitos e prevenção. Biossegurança em 
Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, 
utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização 
de instrumentais, equipamentos e ambientes odontológicos. Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho. Higiene Bucal: 
técnicas de escovação supervisionada, cuidados com aparelhos protéticos. Índices epidemiológicos utilizados em Odontologia. 
Preenchimento e controle de fichas clínicas, registros em Odontologia. Manejo de pacientes na clínica odontológica. Materiais 
odontológicos: nomenclatura, utilização, manipulação, armazenamento e controle de estoque. Utilização racional de fluoretos em 
Odontologia. Placa bacteriana: identificação, índices, fisiologia, patogenia, meios químicos e mecânicos utilizados para o seu 
controle. Principais problemas que afetam a saúde bucal: cárie, doença periodontal, má oclusão, lesões de tecidos moles – conceito, 
etiologia, evolução, transmissibilidade, medidas de promoção de saúde e prevenção da ocorrência das patologias. Radiologia 
odontológica: cuidados, técnicas de revelação. Programa Saúde da Família: atribuições específicas, filosofia, objetivos, métodos de 
trabalho.  

Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 

Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros: operações e 

ociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 

Técnico de Higiene Dental 
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais desenvolvidas em 
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 
(sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo 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; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, 
unidades de comprimento, área, 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, equações do primeiro e segundo grau, resolução de problemas.  
 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Cianorte e do Estado do Paraná. 
Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e Cultura. Sociedade e 
comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo. 
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PROJETO DE EXECUÇÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR 
 

DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

Publicação do edital de abertura. 15/08/2018 

ISENÇÃO  

Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 22/08/2018 a 27/08/2018 

Período para envio do comprovante de Doador de Medula 22/08/2018 a 28/08/2018 

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção 30/08/2018 

Período para recurso contra o indeferimento das isenções 31/08/2018 a 03/09/2018 

Deferimento das isenções pós-recurso 05/09/2018 

INSCRIÇÃO  

Período para solicitação de inscrição.                                          30 dias 22/08/2018 a 20/09/2018 

Período para pagamento da taxa de inscrição. 22/08/2018 a 21/09/2018 

Período para postagem de laudo médico. 22/08/2018 a 21/09/2018 

Divulgação do deferimento da inscrição. 26/09/2018 

Período para recurso contra o indeferimento da inscrição. 27/09/2018 a 28/09/2018 

Divulgação do deferimento da inscrição (pós-recurso). 02/10/2018 

DA PROVA OBJETIVA 

Divulgação do horário e local da prova objetiva 10/10/2018 

Aplicação da prova Objetiva 21/10/2018 

Período para download do caderno de questões 22/10/2018 a 31/10/2018 

Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões. 22/10/2018 

Período para recurso contra o gabarito preliminar. 23/10/2018 a 24/10/2018 

Divulgação do parecer do recurso deferido contra o gabarito preliminar. 14/11/2018 

Divulgação do resultado da prova objetiva. 14/11/2018 

Divulgação das folhas de respostas da prova objetiva. 14/11/2018 

Período para recurso contra resultado da prova objetiva. 16/11/2018 a 20/11/2018 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva (pós-recursos) 22/11/2018 

CLASSIFICAÇÃO 

Classificação final 22/11/2018 

Período para recurso contra a Classificação final 23/11/2018 a 26/11/2018 

Resultado final Pós-recurso (Homologação Final) 29/11/2018 

PROJETO DE EXECUÇÃO 107dias 

 
O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao concurso, podendo as 
datas sofrer alterações segundo as necessidades da comissão especial e da comissão organizadora do concurso. 
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no site da Fundação de Apoio à UNESPAR, no endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 



Quarta-feira | 15/ago./2018 | Edição nº 1320                                                                                     | 

Prefeitura do Município de Cianorte             Assessoria de Comunicação Social                                       

                                                                                                                        

 
ROJETO DE EXECUÇÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CIANORTE - PR 
(CARGOS: EDUCADOR INFANTIL E PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA)  

DA SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

Publicação do edital de abertura. 15/08/2018 

ISENÇÃO  

Período para solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição 22/08/2018 a 27/08/2018 

Período para envio do comprovante de Doador de Medula 22/08/2018 a 28/08/2018 

Divulgação do deferimento das solicitações de isenção 30/08/2018 

Período para recurso contra o indeferimento das isenções 31/08/2018 a 03/09/2018 

Deferimento das isenções pós-recurso 05/09/2018 

INSCRIÇÃO  

Período para solicitação de inscrição.                                          30 dias 22/08/2018 a 20/09/2018 

Período para pagamento da taxa de inscrição. 22/08/2018 a 21/09/2018 

Período para postagem de laudo médico. 22/08/2018 a 21/09/2018 

Divulgação do deferimento da inscrição. 26/09/2018 

Período para recurso contra o indeferimento da inscrição. 27/09/2018 a 28/09/2018 

Divulgação do deferimento da inscrição (pós-recurso). 02/10/2018 

DA PROVA OBJETIVA 

Divulgação do horário e local da prova objetiva 10/10/2018 

Aplicação da prova Objetiva 21/10/2018 

Período para download do caderno de questões 22/10/2018 a 31/10/2018 

Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões. 22/10/2018 

Período para recurso contra o gabarito preliminar. 23/10/2018 a 24/10/2018 

Divulgação do parecer do recurso deferido contra o gabarito preliminar. 14/11/2018 

Divulgação do resultado da prova objetiva. 14/11/2018 

Divulgação das folhas de respostas da prova objetiva. 14/11/2018 

Período para recurso contra resultado da prova objetiva. 16/11/2018 a 20/11/2018 

Divulgação do Resultado da Prova Objetiva (pós-recursos) 22/11/2018 

PROVA DE TÍTULOS 

Convocação para cadastro dos títulos (site) 14/11/2018 

Período para preenchimento do formulário de cadastro de títulos 15/11/2018 a 25/11/2018 

Período para entrega dos documentos pertinentes á prova de títulos - SEDEX 15/11/2018 a 26/11/2018 

Resultado da prova de títulos 05/12/2018 

Período para recurso contra o resultado da prova de titulo 06/12/2018 a 07/12/2018 

Divulgação do Resultado da Prova títulos (pós-recursos) 12/12/2018 

CLASSIFICAÇÃO 

Classificação final 12/12/2018 

Período para recurso contra a Classificação final 13/12/2018 a 14/12/2018 

Resultado final Pós-recurso (Homologação Final) 19/12/2018 

PROJETO DE EXECUÇÃO 127 dias 

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das atividades inerentes ao concurso, podendo as 
datas sofrer alterações segundo as necessidades da comissão especial e da comissão organizadora do concurso. 
Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada no site da Fundação de Apoio à UNESPAR, no endereço 
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. 
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MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 126/2018

Reabertura de Prazos e Alterações

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

MUNICÍPIO DE CIANORTE
Aviso de Edital de Licitação – Tomada de Preços nº 005/2018

Gustavo Garcia
Chefe da Divisão de Licitações

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 839/2018 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE
o o 

 VIAÇÃO GARCIA LTDA

CNPJ/MF sob 

78.586.674/0001-07. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Eletrônico nº 120/2018

OBJETO: Contratação de empresas de transporte rodoviário para 

fornecimento de bilhetes de passagens para a Prefeitura Municipal de 

Cianorte.

VALOR:  R$ 

4.860,00

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 872/2018 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE
o o 

 MB FERRARI MADEIRAS EIRELI, 

CNPJ sob nº 

00.976.181/0001-96.  

FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 192/2017

OBJETO:

VALOR:  R$ 

9.774,70

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N º 881/2018 - LCT-PMC

PARTES:

MUNICÍPIO DE CIANORTE
o o 

MB FERRARI MADEIRAS EIRELI, 

CNPJ sob nº 

00.976.181/0001-96. 

FUNDAMENTO LEGAL: 

Pregão Presencial nº 217/2017

OBJETO: Aquisição de materiais de construção para a manutenção e 

conservação das diversas instalações e setores da SMEC.

VALOR: R$ 

14.305,20

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2018. 

Claudemir Romero Bongiorno
Prefeito
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR Nº 002/18 
  

O Presidente Câmara Municipal de Cianorte, no uso das atribuições 

conferidas pelo art. 36, II, da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a aprovação pelo Plenário da Câmara Municipal de 

Cianorte, na Sessão Ordinária de 13/08/2018, do requerimento subscrito pelo 

Vereador Natal Artieri Fagnani solicitando licença do cargo para tratar de assuntos 

particulares a partir do dia 15/08/2018, pelo período de 60 (sessenta) dias; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município e 

artigo 241 do Regimento Interno; 

CONSIDERANDO o resultado das Eleições Municipais 2016 disponível no 

sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral - TSE; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 112 da Lei Federal nº 4.737/65 

(Código Eleitoral); 

RESOLVE: 

CONVOCAR o 1o suplente de Vereador, Senhor CARLOS ROBERTO DA 

SILVA (NENÃO DA JÚPITER), pelo partido/coligação PDT-PSDC/PR/PDT/PPS para 

tomar posse no cargo de Vereador do Município de Cianorte, no prazo de 15 (quinze) 

dias, perante o Plenário da Câmara, sob pena de perda do mandato, nos termos do 

artigo 25, § 4o, da Lei Orgânica do Município, devendo apresentar até a referida data o 

diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome 

parlamentar, legenda partidária e declaração de bens, nos termos do artigo 6o do 

Regimento Interno. 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 14 de 

agosto de 2018. 

 

Dirceu Silveira Manfrinato 
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE DE VEREADOR Nº 001/18 
  

O Presidente Câmara Municipal de Cianorte, no uso das atribuições 

conferidas pelo art. 36, II, da Lei Orgânica do Município; 

CONSIDERANDO a aprovação pelo Plenário da Câmara Municipal de 

Cianorte, na Sessão Ordinária de 13/08/2018, do requerimento subscrito pelo 

Vereador João Alexandre Teixeira solicitando licença do cargo para tratar de assuntos 

particulares a partir do dia 15/08/2018, pelo período de 60 (sessenta) dias; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 43 da Lei Orgânica do Município e 

artigo 241 do Regimento Interno; 

CONSIDERANDO o resultado das Eleições Municipais 2016 disponível no 

sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral - TSE; 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 112 da Lei Federal nº 4.737/65 

(Código Eleitoral); 

RESOLVE: 

CONVOCAR o 1o suplente de Vereador, Senhor DEJAIR BARBOSA 

MELO (PASTOR DEJAIR), pelo partido/coligação SD–SD/PMN/PHS/PSL/PRB para 

tomar posse no cargo de Vereador do Município de Cianorte, no prazo de 15 (quinze) 

dias, perante o Plenário da Câmara, sob pena de perda do mandato, nos termos do 

artigo 25, § 4o, da Lei Orgânica do Município, devendo apresentar até a referida data o 

diploma expedido pela Justiça Eleitoral, juntamente com a comunicação de seu nome 

parlamentar, legenda partidária e declaração de bens, nos termos do artigo 6o do 

Regimento Interno. 

Gabinete do Presidente do Legislativo Municipal de Cianorte, em 14 de 

agosto de 2018. 

 

Dirceu Silveira Manfrinato 
PRESIDENTE 

 

Assessoria de Comunicação Social

Câmara Municipal de Cianorte
Estado do Paraná

Câmara Municipal de Cianorte
Estado do Paraná


