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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO Nº 2 

O Prefeito Municipal de Floresta - PR, no uso de suas atribuições legais, e na 
forma prevista no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis 
Municipais e em especial ao contido no inciso I do Art. 65 da Lei Orgânica Municipal, 
TORNA PÚBLICO, aos interessados que fará as seguintes alterações no Edital de 
Concurso Público nº 001/2019, conforme abaixo discriminado: 

I – Prorrogar as inscrições para até às 23h59min. do dia 24 de abril de 2019. 

II – Prorrogar o vencimento do prazo para pagamento da taxa de inscrição para o dia 25 
de abril de 2019.  

III – Prorrogar o prazo para encaminhamento do laudo médico para os candidatos 
Portadores de Necessidades Especiais para o dia 25 de abril de 2019. 

IV – Alterar a data de divulgação do Edital de Homologação das inscrições para o dia 03 
de maio de 2019. 

V – Alterar a data de realização da Prova Escrita Objetiva para o dia 26 de maio de 
2019. 

VI – Alterar a data de divulgação do gabarito oficial da prova escrita objetiva para o dia 
06 de junho de 2019. 

VII – Alterar a data de divulgação do resultado preliminar da prova escrita objetiva e da 
prova de títulos para o dia 07 de junho de 2019. 

VIII – Alterar a data de realização da Prova Prática para o dia 16 de junho de 2019. 

IX - Alterar a data de divulgação do resultado final para o dia 19 de junho de 2019. 

 

 Ficam mantidas as demais disposições constantes do Edital de Concurso Público 
nº 001/2019. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 

Floresta - PR, 05 de abril de 2019. 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 – RETIFICAÇÃO Nº 01 
 

Art. 1º O Prefeito Municipal de Floresta - PR, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO aos 
interessados que fará as seguintes retificações no Edital de Concurso Público nº 001/2019, conforme segue: 

 
I - RETIFICAR A CARGA HORÁRIA PARA O CARGO DE CONTADOR: 

 
- Onde se lê: 

 

Nomenclatura Vagas C/H Venc. (R$) Requisitos Especiais 

Contador CR 40 R$ 4.101,72 
Curso de Nível Superior em Contabilidade e 
registro junto ao Conselho de Classe. 

 
- Leia-se: 

 

Nomenclatura Vagas C/H Venc. (R$) Requisitos Especiais 

Contador CR 35 R$ 4.101,72 
Curso de Nível Superior em Contabilidade e 
registro junto ao Conselho de Classe. 

 

 
II – RETIFICAR O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DE INFORMÁTICA: 
 

- Onde se lê: 
 

INFORMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL SUPERIOR 

 
- Leia-se: 

 

INFORMÁTICA – NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 
 

Floresta - PR, 28 de março de 2019. 
 
 
 
 

Ademir Luiz Maciel 
Prefeito Municipal 
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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 
 
O Prefeito Municipal de Floresta - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista no Art. 37 da 

Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estarão abertas 
as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para Admissão de Pessoal, pelo Regime Estatutário, conforme abaixo 
discriminado: 

1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES 
 
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC – CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA LTDA, com a supervisão dos membros nomeados nos termos do Decreto nº 042/2019 de 18 de 
Março de 2019. 
1.1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Cadastro de Reservas. 
1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital. 
1.1.3. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e demais 
eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas 
neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. 
 
 

NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO E REQUISITOS 
 

Nomenclatura Vagas C/H Venc. (R$) Requisitos Especiais 

Advogado 01 20 R$ 3.342,64 
Curso de Nível Superior em Direito e registro 
junto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. 

Auxiliar Administrativo 01 35 R$ 1.094,51 Ensino Médio Completo. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Feminino 02 44 R$ 1.025,43 Alfabetizado. 

Auxiliar de Serviços Gerais - Masculino 05 44 R$ 1.079,40 Alfabetizado. 

Contador CR 40 R$ 4.101,72 
Curso de Nível Superior em Contabilidade e 
registro junto ao Conselho de Classe. 

Educador Infantil 03 30 R$ 1.772,37 
Magistério concluído ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Curso Normal Superior. 

Eletricista 01 44 R$ 1.295,28 Ensino Fundamental incompleto. 

Enfermeiro 01 40 R$ 3.076,29 
Curso de nível superior de Enfermagem e 
registro no Conselho de Classe. 

Farmacêutico CR 40 R$ 2.860,41 
Curso de nível superior de Farmácia e registro 
no Conselho de Classe. 

Motorista 03 44 R$ 1.295,28 
Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação, 
no mínimo, categoria “D”. 

Odontólogo 01 20 R$ 1.619,10 
Curso de nível superior de Odontologia e 
registro no Conselho de Classe. 

Psicólogo 
 

02 
 

20 
 

R$ 1.511,16 
Curso Superior em Psicologia e registro no 
conselho de classe. 

Operador de Máquinas Pesadas 02 44 R$ 1.295,28 
Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação, 
no mínimo, categoria ‘’C’'. 

Professor 04 20 R$ 1.181,58 
Magistério concluído ou Licenciatura Plena em 
Pedagogia ou Curso Normal Superior. 

Recepcionista 02 35 R$ 1.064,70 Ensino médio completo. 

Técnico em Enfermagem 02 40 R$ 1.643,25 
Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área 
e registro no Conselho de Classe. 
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Técnico em Segurança do Trabalho 01 40 R$ 1.988,15 
Ensino Médio Completo, Curso Técnico na área 
e registro no Conselho de Classe. 

Tratorista 01 44 R$ 1.187,34 
Alfabetizado e Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria ‘’C’'. 

Vigia 01 44 R$ 1.028,00 Alfabetizado. 

 
 

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO – R$  

NÍVEL SUPERIOR 
100,00 

ENSINO MÉDIO 
50,00 

ENSINO FUNDAMENTAL 
30,00 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As inscrições ficarão abertas: 
Entre às 09 horas do dia 27 de março até às 23 horas e 59 minutos do dia 10 de abril de 2019, através do 
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. 
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br 
durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso Público e efetuar sua inscrição, conforme 
os procedimentos estabelecidos abaixo: 
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, selecionar o cargo pretendido, 
transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário; 
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 11/04/2019. 
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 11/04/2019, disponível no menu do candidato do endereço 
eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso, após a conclusão do preenchimento da ficha de 
solicitação de inscrição on-line; 
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do pagamento do valor da 
inscrição; 
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia 11/04/2019, não serão 
aceitas; 
2.2.6. A Prefeitura Municipal de Floresta e a empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se responsabilizam por 
solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica dos computadores, falha de 
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados; 
2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome completo corretamente e indicar o cargo para o qual 
pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua inscrição indeferida. 
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição. 
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com as eventuais 
consequências de erros de preenchimento daquele documento. 
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as informações 
sobre a aplicação das provas. 
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira responsabilidade do 
candidato. 
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo. 
2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova, comparecer ao 
local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente, caso haja coincidência do dia e 
do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso nas demais opções.  
2.2.12.2. Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por período. 
2.2.13. Não haverá devolução da importância paga, ainda que a maior ou em duplicidade, seja qual for o motivo 
alegado. 
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2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, depósito, DOC, ordem 
de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as especificadas neste Edital. 
2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser admitido no cargo se 
atendidas às seguintes exigências:  
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e 
portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, § 1º da Constituição Federal.  
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.  
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação ou Certidão 
de Quitação Eleitoral (podendo ser obtida via internet no sítio do TSE).  
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo masculino.  
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.  
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do trabalho indicado 
pelo município. 
2.3.7. Não estar em gozo de benefícios junto ao INSS na data limite para admissão. 
2.3.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos. 
2.3.9. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a legislação em 
vigor.  
2.3.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, mediante apresentação de 
Certidões Negativas da Justiça Estadual e Federal; 
2.3.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os 
casos de acúmulo previstos na Constituição Federal; 
2.3.12. Apresentar declaração de bens. 
 

3. DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE 
 
3.1. As Pessoas com Necessidades Especiais - PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas 
no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição para o cargo em Concurso 
Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com a sua deficiência. 
3.1.1. Fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas para cada 
cargo.   
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se reservando vagas para 
pessoas com necessidades especiais;  
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo que o numero 
de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja igual ao número inteiro subseqüente.  
3.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos demais 
concursados, com estrita observância da ordem classificatória. 
3.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto 
Federal Nº 3.298/99. 
3.1.4.  As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das 
provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, 
deverão ser requeridos por escrito, durante o período das inscrições, através de ficha de inscrição especial. 
3.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão encaminhar via e-
mail – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 11/04/2019, os seguintes documentos: 
a) Laudo médico original e expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições, 
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar 
previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade (R.G) e opção de cargo; 
3.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão encaminhar a 
solicitação de “condição especial”, via e-mail – klcconsultoria@gmail.com - , até o dia 11/04/2019, devendo anexar 
ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou nível de deficiência da qual é portador. 
3.1.7.  Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não encaminharem dentro do 
prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. 
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3.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a 
corpo 24. 
3.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão considerados como 
não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 
3.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá 
impetrar recurso em favor de sua situação. 
3.1.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 
 

4. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
4.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para ser divulgada no dia 16 de 
abril de 2019, bem como o horário e local de realização das provas. A relação será disponibilizada, através de 
publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixada em Edital na Prefeitura Municipal de Floresta – PR e 
divulgada no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. 
4.2. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.  
 

5. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 
 

5.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos. 
5.1.1. A duração da prova objetiva será de até 2h30min (duas horas e trinta minutos), já incluído o tempo para 
preenchimento da folha de respostas. 
5.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido 
de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL: 
a) Cédula de Identidade - RG; 
b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto e dentro do prazo de validade); 
e) Passaporte (dentro do prazo de validade). 
5.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de múltipla escolha, 
com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D).  Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta. Na prova 
escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção, com 
rasuras ou preenchidas a lápis.  
5.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou qualquer outro 
motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos correspondentes serão atribuídos a 
todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
5.1.5. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de máquina 
calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou qualquer material que não seja o 
estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos "celulares" deverão ser desligados e deixados sob 
a mesa do respectivo candidato até o término da prova. 
5.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos 
especificados acima será automaticamente eliminado do concurso.  
5.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.  
5.1.8. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o local de 
realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou 
autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas; estabelecer comunicação com outros 
candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para 
outros; deixar de atender às normas contidas no presente edital e às demais orientações expedidas pela organização 
do concurso.  
5.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta transparente, na Folha 
de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham rasuras, que tenham sido 
respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada, mesmo que uma delas esteja correta. 
5.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
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correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala. 
5.1.11. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato. 
5.1.12. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala; 
5.1.13. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, depois de transcorrido no mínimo 1h00min 
do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala a 
respectiva folha de respostas.  
 

6. DAS NORMAS 
 
6.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, nem 
utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à Comissão Especial do Concurso 
Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento 
for considerado inadequado, bem como, tomar medidas saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a 
execução individual e correta das provas. 
6.2. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança. 
6.3. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após o fechamento 
dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários. 
6.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso do Município, devendo 
ainda manter atualizado seu endereço. 
 

7. DA DATA DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS 
 
7.1 A Prova Escrita Objetiva para os cargos de que trata este Edital está prevista para ser aplicada no dia 28 de abril 
de 2019, sendo que, o horário e o local serão divulgados quando da publicação do Edital de Homologação das 
Inscrições previsto para o dia 16 de abril de 2019.  
7.2. A Prova Prática está prevista para ser realizada no dia 12 de maio de 2019, sendo que, o horário e o local serão 
divulgados quando da publicação do Edital de Resultado Preliminar previsto para o dia 07 de maio de 2019. 
7.3. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos as datas previstas nos itens 7.1. e 7.2. 
poderão ser alteradas. 
 

8. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 
8.1. Para os cargos de Advogado, Contador, Enfermeiro, Farmacêutico, Odontólogo, Psicólogo, Técnico em 
Enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho, a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter 
eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 12 5,0 60,0 pontos 
Língua Portuguesa 06 5,0 30,0 pontos 
Informática 02 5,0 10,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
8.2. Para os cargos de Educador Infantil e Professor, a avaliação constará de prova escrita objetiva, de caráter 
eliminatório e Prova de Títulos. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
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Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Específicos 12 5,0 60,0 pontos 
Língua Portuguesa 06 5,0 30,0 pontos 
Informática 02 5,0 10,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova escrita 
e prova de títulos). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
8.3. Para os cargos de Auxiliar Administrativo e Recepcionista a avaliação constará de prova escrita objetiva 
(eliminatória). A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
  
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 05 5,0 25,0 pontos 
Informática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
8.4. Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino, Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino e Vigia, a 
avaliação constará de prova escrita, de caráter eliminatório. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) 
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
 
8.5. Para os cargos de Eletricista, Motorista, Operador de Máquinas Pesadas e Tratorista, a avaliação constará de 
prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e prova prática. A prova escrita objetiva será composta por 20 (vinte) 
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo: 
 
 
Tipo de prova Nº de questões Valor de cada 

questão  
Valor total das questões  

Conhecimentos Gerais 05 5,0 25,0 pontos 
Língua Portuguesa 10 5,0 50,0 pontos 
Matemática 05 5,0 25,0 pontos 

 
A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas (prova 
escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada 
candidato. 
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9. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 
 
9.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter eliminatório. 
9.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50,0 
(cinquenta) pontos. 
9.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 
9.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato. 
9.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I, parte integrante 
deste Edital. 
 

10. DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR 
 
10.1. O gabarito preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no primeiro dia útil após a realização da 
referida prova, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Floresta – PR e no site da 
empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br.  
 

11.  DA PROVA PRÁTICA 
 
11.1. A prova prática está prevista para o dia 12 de maio de 2019, sendo que o horário e local serão divulgados no 
dia 07 de maio de 2019. 
11.2. Serão convocados para a Prova Prática: 
11.2.1. Eletricista – os 05 (cinco) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de classificação, 
começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita; 
11.2.2. Motorista – os 20 (vinte) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de classificação, 
começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita; 
11.2.3. Operador de Máquinas Pesadas – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem 
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita; 
11.2.4. Tratorista – os 05 (cinco) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de classificação, 
começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita; 
11.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério:  
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento; 
11.4. Os candidatos classificados na prova escrita que não forem convocados para a prova prática, estarão 
automaticamente eliminados do concurso público. 
11.5. Para os candidatos ao cargo de Motorista a prova prática constará de um percurso comum a todos os 
candidatos, a ser determinado no dia da prova, onde será avaliado o comportamento do candidato com relação aos 
procedimentos a serem observados durante o trajeto, as regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do 
veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, 
obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a 
realização do exame.  
11.5.1. No decorrer do trajeto serão apontadas as faltas cometidas, sendo descontados pontos conforme quadro a 
seguir:  

CATEGORIA DA FALTA PONTOS A SEREM 
DESCONTADOS 

Faltas Graves 7,00 
Faltas Médias 5,00 

             Faltas Leves 3,00 
 
Obs.: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo 19 da 
Resolução 168/2004-CONTRAN. 
11.5.2. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação categoria “D” ou “E”, a 
qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática.  
11.5.3. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.  
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11.5.4. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento que não 
seja a carteira de habilitação.  
11.5.5. O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista no inciso I, 
artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do Concurso Público. 
11.6. Para os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas Pesadas e Tratorista a prova prática constará em 
ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e dirigir até local determinado e executar tarefas próprias do 
equipamento, de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área, com duração máxima de 06 (seis) 
minutos. 
11.6.1. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar carteira de habilitação, no mínimo, categoria 
“C”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova Prática.  
11.6.2. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.  
11.6.3. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro documento que não 
seja a carteira de habilitação. 
11.6.4. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 (um) minuto, será 
automaticamente eliminado do Concurso Público.  
11.6.5. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente eliminado 
do Concurso Público.  
11.6.6. O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para calcular a nota 
dos demais participantes da referida Prova Prática. 
11.6.7. Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos. 
11.7. Para os candidatos ao cargo de Eletricista a prova prática consistirá na demonstração de conhecimentos na 
instalação e/ou reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos e/ou de montar instalações de baixa e/ou 
alta tensão (valor 70,0), bem como, demonstrar conhecimentos sobre ferramentas relacionadas a seu cargo (valor 
30,0), com duração máxima de 25 (vinte e cinco) minutos. 
11.7.1. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará automaticamente eliminado 
do Concurso Público.  
11.7.2. O melhor tempo servirá como parâmetro para calcular a nota dos demais participantes da referida Prova 
Prática. 
11.8. A Prova Prática terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem) pontos, devendo 
o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado. 
11.9. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados, e sob nenhum 
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato 
ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado. 
11.10. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias alegadas, tais 
como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências, estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a 
capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá realizar os referidos testes de acordo 
com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será realizado de forma aleatória. 
 

12. DA PROVA DE TÍTULOS 
 
12.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para os cargos de Educador Infantil e Professor 
deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da Prova Objetiva, ao fiscal da sala de prova. 
12.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não entregar o Título 
não será eliminado do Concurso Público. 
12.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO, contendo na 
sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e cargo para o qual está concorrendo, bem como, o 
número do documento de identidade. TODOS os documentos deverão ser apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA 
AUTENTICADA EM CARTÓRIO. 
12.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado. 
12.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em desacordo 
com os itens 12.3. e 12.3.1. deste Edital.  
12.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS. 
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12.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados definitivos de 
conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e 
deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do documento. 
12.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e outros 
documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar acompanhados do respectivo 
histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como deverão ser expedidos por Instituição 
reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da 
instituição e do responsável pela expedição do documento. 
12.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes. 
12.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de Títulos. 
12.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos que não 
constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo. 
12.8. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados. 
12.9. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados cumulativamente, sendo pontuado 
o de maior grau.  
12.10. A prova de títulos terá caráter classificatório. 
12.10. A pontuação da prova de títulos será atribuída somente aos candidatos aprovados, ou seja, que auferirem a 
nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva. 
12.11. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante da 
documentação do Concurso Público. 
12.12. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir: 
  

TÍTULOS 

VALOR 
UNITÁRIO / 

VALOR 
MÁXIMO 

COMPROVANTE 

a) Doutorado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que relacionada 
à área do cargo pretendido. 

10,0 / 10,0 Cópia autenticada do diploma devidamente 
registrado ou declaração de conclusão de curso, 
acompanhado da cópia autenticada do 
respectivo Histórico Escolar. 

b) Mestrado, concluído até a data de 
apresentação dos títulos, desde que relacionada 
à área do cargo pretendido. 

7,0 / 7,0 

c) Pós-Graduação Latu Sensu (especialização) 
relacionada à área do cargo pretendido, com 
carga horária mínima de 360 horas, concluída 
até a data de apresentação dos títulos.  

3,0 / 3,0 

Cópia autenticada do Certificado ou Certidão de 
conclusão do Curso, indicando o número de 
horas e período de realização do curso. No caso 
de Declaração de conclusão de curso, esta deve 
vir acompanhada da cópia autenticada do 
respectivo Histórico Escolar. 

 
12.13. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos. 
 

13. DOS RECURSOS 
 
13.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC – CONSULTORIA EM 
GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia subsequente à data de publicação 
do objeto de recurso contra: 
a) Inscrições indeferidas; 
b) Gabarito Preliminar; 
c) Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva;  
d) Resultado Preliminar da Prova de Títulos; e 
e) Resultado Preliminar da Prova Prática. 
13.2.  O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Concurso Público e encaminhado via 
internet, junto ao endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, no campo específico “RECURSO” com as seguintes 
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especificações:  
a) nome do candidato;  
b) número de inscrição;  
c) número do documento de identidade;  
c) função para o qual se inscreveu;  
d) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;  
e) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.  
13.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um recurso para cada 
questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do número da questão, da prova e 
anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua desconsideração.  
13.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado ou 
datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de questões da prova, 
o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.  
13.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A Banca 
Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso a 
outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.  
13.6.  O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br.  
  

14. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
14.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os seguintes: 
a) maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, completados até o último 
dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 10.741/2003; 
b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, se houver; 
c) maior pontuação na prova de língua portuguesa, se houver; 
d) maior pontuação na prova de matemática, se houver; e 
e) persistindo o empate, o mais velho, exceto os enquadrados na letra “a” deste artigo. 
 

15. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL 
 
15.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 07 de maio de 2019, a partir das 17h00min, 
mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Floresta - PR, publicado no órgão de imprensa oficial do município 
e disponibilizada no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 
 
 

16. DO RESULTADO PRELIMINAR  
 
16.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva e da prova de títulos está previsto para ser divulgado no dia 07 
de maio de 2019, a partir das 17h00min, mediante edital afixado na Prefeitura Municipal de Floresta - PR, publicado 
no órgão de imprensa oficial do município e disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do 
Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 

17. DO RESULTADO FINAL  
 
17.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 15 de maio de 2019, a partir das 17h00min, mediante 
edital afixado na Prefeitura Municipal de Floresta - PR, publicado no órgão de imprensa oficial do município e 
disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br. 
 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
18.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições do Concurso 
Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
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18.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificados 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração. 
18.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras 
publicações referentes ao concurso. 
18.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco anos. 
18.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
18.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Floresta - PR. 
18.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de classificação, não 
gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados 
conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal. 
18.8.  Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., ou aqueles que 
possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco 
a tempo o candidato terá sua inscrição indeferida, e se verificado posteriormente à homologação o candidato será 
eliminado do certame, sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis. 
18.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Floresta – PR e apresentação de documentos legais 
que lhe forem exigidos. 
18.10. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital. 
18.11. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidos em comum pela Prefeitura 
Municipal de Floresta - PR, através da Comissão Especial de Concurso Público. 
 
 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Floresta - PR, 25 de março de 2019. 
 
 
 

Ademir Luiz Maciel 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR 
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica - estrutura e 
formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e emprego – flexão de gênero, 
número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação correspondência e locuções adjetivas, 
flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral: tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - 
preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase, oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos 
verbais e nominais - vozes verbais – orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - 
regência verbal e nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação 
prefixal e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de 
palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.  
 

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL  
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e Classificação 
quanto ao número de sílabas; Frases: - Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa; Classes de Palavras; 
Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica; Sinais de Pontuação; Concordância dos 
Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de Textos. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação de 2º grau: 
resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução - problemas de 
1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau - função 
constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; Juros 
Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; 
Expressões fracionárias - operações - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função 
exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 
2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; Geometria 
Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; Sistema 
Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume. 
 

MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL  
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), problemas, raiz 
quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e composta; Sistema 
de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional (Real); 
Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.  
 

INFORMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL E NÍVEL SUPERIOR 
Noções de Hardware e Software. MS-Windows XP: conceito de pastas, diretórios, arquivos e atalhos, área de 
trabalho, área de transferência, manipulação de arquivos e pastas, uso dos menus, programas e aplicativos, interação 
com o conjunto de aplicativos MS-Word 2003 ou superiores: estrutura básica dos documentos, edição e formatação 
de textos, cabeçalhos, parágrafos, fontes, colunas, marcadores simbólicos e numéricos, tabelas, impressão, controle de 
quebras e numeração de páginas, legendas, índices, inserção de objetos, campos predefinidos, caixas de texto. MS-
Excel 2003 ou superiores: estrutura básica das planilhas, conceitos de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, 
elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos 
predefinidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. MS-
PowerPoint 2003 ou superiores: estrutura básica das apresentações, conceitos de slides, anotações, régua, guias, 
cabeçalhos e rodapés, noções de edição e formatação de apresentações, inserção de objetos, numeração de páginas, 
botões de ação, animação e transição entre slides. Correio Eletrônico: uso de correio eletrônico, preparo e envio de 
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mensagens, anexação de arquivos. Internet: Navegação Internet, conceitos de URL, links, sites, busca e impressão de 
páginas. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  
Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, 
Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e ainda, eventos 
contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Aspectos Históricos e Geográficos do Estado do 
Paraná e do Município de Floresta – PR. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 

ADVOGADO 
DIREITO CONSTITUCIONAL: Constituição. Conceito: Classificação e Interpretação das normas Constitucionais, A 
ordem constitucional vigente, Supremacia constitucional e controle da constitucionalidade das normas, Princípios 
fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais: Direitos e deveres individuais e coletivos em espécie, direitos 
sociais da nacionalidade e direitos políticos. Organização Política-Administrativa do Estado Brasileiro: União, Estados 
Federais e Município. A Administração Pública na Constituição Federal, Organização do Poder Judiciário, Legislativo e 
Executivo na Constituição Federal, Funções essenciais á Justiça, Princípios gerais da atividade econômica, Política 
Urbana, Seguralidade social: previdência social, saúde e assistência social, educação, cultura e desporto, meio 
ambiente, criança, adolescente e idoso. DIREITO CIVIL: Pessoas: pessoas naturais e pessoas jurídicas, Personalidade e 
capacidade jurídica, Domicilio. Bens: Conceito e Classificações, Fatos, Atos e Negocio Jurídico, Modalidade, Defeitos, 
Formas e Nulidade. O Direito Adquirido, Posse, Conceito, Classificação, Aquisição, Efeitos e Perda. Propriedade: 
Conceito, Aquisição, Efeitos e Perda. Direitos de vizinhança, Condomínio geral e Condomínio Edifício, Superfície 
Servidões, Usufruto, Habilitação, Direitos do promitente Comprador, Penhor, Hipoteca e Anticrese. Obrigações, 
modalidades, transmissões, adimplemento, extinção e inadimplemento. Contrato: Compra e Venda, Troca ou Permuta, 
Doação, Locação, Comodato, Mútuo, Prestação de serviço, Empreitada, Mandato e Fiança. Atos unilaterais, 
Responsabilidade Civil. Sucessões: sucessão legítima e sucessão testamentária. DIREITO ADMINISTRATIVO: 
Administração Publica: Conceito e Característica Administração Direta e Indireta. Regime Jurídico-Administrativo: 
Princípios da administração pública, prerrogativa e sujeições. Poder normativo, Poder disciplinar, Poder hierárquico e 
Poder de policia. Atos administrativos, Conceitos, Atribuídos, Elementos, Classificação e Extinção. Discricionariedade 
vinculação. Contrato administrativo: Conceito, Peculiaridade, Alteração, Interpretação, Formalização, Execução e 
Inexecução. Modalidade de contratos administrativos. Contrato de gestação, Convênios e Consórcios. A teoria da 
imprevisão e seus reflexos nos contratos administrativos, Licitação: Conceitos, Princípios, Modalidades e 
Procedimentos (Lei 8.666 de 21.06.93 e suas alterações posteriores). Servidores Públicos: Conceitos, Classificações, 
Provimento, Vacância, Responsabilidade regime previdenciário, Responsabilidade do Estado, Bens Públicos, Controle 
da Administração Pública. DIREITO TRIBUTÁRIO: Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, Normas gerais de 
direito tributário. Norma tributaria: Vigência, Aplicação. Obrigação Tributaria: Conceito e Fato Gerador, Sujeito ativo e 
passivo. Obrigações principal e acessória. Crédito tributário: conceito, natureza, lançamento, revisão, suspensão, 
extinção e exclusão. Responsabilidade tributaria. O sistema tributário nacional: tributos federais, estatais e 
municipais. Administração tributaria, repartição das receitas tributárias. DIREITO PROCESSUAL CIVIL: Estrutura do 
Novo Código Processo Civil, Processo de Conhecimento, Jurisdição e Ação. Partes e Procuradores. Atos processuais, 
suspensão e extinção do processo. Antecipação de tutela. Procedimento sumário. Procedimento Ordinário. Recursos. 
Processo de Execução: disposições gerais, espécie, suspensão e extinção, execução fiscal, exceção de pré-
executividade. Processo cautelar: disposições grais, arresto, seqüestro, busca e apreensão, exibição, Produção 
antecipada de provas e atentado, Procedimento especial: Ações possessórias, Ação de Nunciação de Obras Nova, Ação 
de Usucapião, Inventario e Partilha, Embargos de Terceiros e Ação de Desapropriação. Procedimento das ações 
constitucionais: Ação Popular, mandado de segurança e ação civil publica. Processo penal: inquérito policial, instrução 
criminal nos crimes contra a Administração Publica e comunicabilidade de instancia. DIREITO PENAL: Crimes Contra 
a Administração Pública e Crimes da Lei de Licitação. DIREITO DO TRABALHO: Direitos Constitucionais dos 
trabalhadores. Normas gerais e específicas de tutela do trabalho: Segurança e medicina do trabalho. Contrato de 
trabalho. Consolidação das Leis Trabalhistas. Legislação. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO: Justiça do Trabalho. 
Varas do Trabalho, Tribunais Regionais do Trabalho e Tribunal Superior do Trabalho: jurisdição e competência. 
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Serviços auxiliares da Justiça do Trabalho. Ministério Público do Trabalho. Processo judiciário do trabalho. Processo 
em Geral. Dissídios Individuais. Dissídios Coletivos. Execução. Recursos. Legislação. Lei Orgânica Municipal. 
 

CONTADOR 
CONTABILIDADE GERAL: Princípios de Contabilidade. Normas Brasileiras de Contabilidade. Contas: conceito, função, 
funcionamento, estrutura, classificação das contas, contas patrimoniais e de resultado, Plano de Contas. Patrimônio. 
Composição, conceitos, registro, estrutura e mensuração dos itens patrimoniais (Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido). 
Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Balancete de Verificação. Apuração de Resultados. Correção 
Monetária. Principais livros e documentos contábeis, fiscais e comerciais. Escrituração. Escrituração de operações 
típicas. Livros de escrituração: diário e razão. Erros de escrituração e suas correções. Lançamento. Critérios para 
debitar e creditar. Fórmulas de lançamento. Retificação de lançamentos. Demonstrações Contábeis. Elaboração, 
análise e interpretação de demonstrativos contábeis. Balanço Patrimonial. Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados. Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido. Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. Notas Explicativas às demonstrações contábeis. Análise vertical e horizontal (Mensuração de 
ativos e passivos). CONTABILIDADE PÚBLICA: Conceito, objeto, campo de aplicação, objetivos e função social. 
Princípios de Contabilidade sob a perspectiva do setor público. Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao 
Setor Público. Regimes Contábeis. Patrimônio Público. Conceito e composição. Variações patrimoniais. Ativo 
imobilizado e intangível. Avaliação de itens patrimoniais. Receita. Conceito. Classificação e Estágios. Aspectos 
Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Deduções. Renúncia e Destinação da Receita. Despesa. Conceito. 
Classificação e Estágios. Aspectos Patrimoniais. Aspectos Legais. Contabilização. Dívida Ativa. Restos a Pagar. 
Despesas de Exercícios Anteriores. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP). Conceito. Objetivo. Estrutura. 
Contas do Ativo, Passivo, Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas. Escrituração contábil de operações 
típicas do setor público. Escrituração e Consolidação das Contas. Prestação de Contas. Contabilidade Aplicada ao Setor 
Público. Procedimentos Contábeis Orçamentários. Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Procedimentos Contábeis 
Específicos. Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público. Conceitos. Aspectos Legais. Estrutura. Elaboração e 
Análise. Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração 
dos Fluxos de Caixa. Lançamentos Contábeis Típicos do Setor Público. Demonstrativos fiscais: Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal. Orçamento Público. Conceitos e princípios orçamentários. Ciclo 
orçamentário. Elaboração da proposta. Estudo e aprovação. Execução. Avaliação. Processo de Planejamento-
Orçamento: Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Previsão, 
Fixação, Classificação e Execução da Receita e Despesa Pública. Receita Orçamentária. Etapas da Receita Pública. 
Receita extraorçamentária. Créditos orçamentários iniciais e adicionais. Escrituração Contábil da Receita 
Orçamentária e extraorçamentária. Despesa Orçamentária. Etapas da Despesa Pública. Despesa extraorçamentária. 
Escrituração da Despesa Orçamentária e extraorçamentária. Dívida e Endividamento. Transferências voluntárias. 
Transparência, controle e fiscalização. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.  Lei 
4320/64 – Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 101/00) - Lei 8666/93 (Lei de Licitações) e suas alterações.  Lei 
10520/02 (pregão presencial) e suas alterações. Lei Orgânica Municipal. 
 

EDUCADOR INFANTIL - PROFESSOR  
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular), Referencial 
Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente, Constituição da República, 
LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Desenvolvimento histórico das concepções pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e 
contextos institucional e sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. 
Projeto político-pedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da 
concepção do projeto político-pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção, acompanhamento e 
avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensino-aprendizagem. Relação professor/aluno. 
Bases psicológicas da aprendizagem. Lei Orgânica Municipal.  
 

ENFERMEIRO 
Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação para exames, 
coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação: Comportamento Social e de 
Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças Sexualmente 
Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias atendidas em 
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saúde pública. Enfermagem Hospitalar: Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de 
material, esterilização e desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, 
ferimentos, afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras, 
desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio, 
politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento conjunto, 
alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Atualidades em 
Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das Ambulâncias, Linguagem de 
Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais 
de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax, Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de 
Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, 
Acidentes com Múltiplas Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, 
Noções de Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas, 
desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e legislação 
profissional. Lei Orgânica Municipal. 
 

FARMACÊUTICO 
Sistema de gestão para Farmácia Hospitalar. Farmacoeconomia. Farmacovigilância. Farmacologia aplicada. Legislação 
ética e bioética em Farmácia Hospitalar. Assistência Farmacêutica. Seleção e padronização de medicamentos. 
Programação e aquisição de produtos farmacêuticos. Logística, recebimento, armazenamento e distribuição de 
medicamentos. Métodos de controle de estoque. Sistema de distribuição de medicamentos. Prescrição e dispensação 
de medicamentos. Atenção Farmacêutica. Registros de produtos sujeitos a controle especial. Formas farmacêuticas. 
Vias de administração de medicamentos. Absorção, metabolização e eliminação de medicamentos. Farmacotécnica: 
fórmulas magistrais, oficinais e especialidades farmacêuticas sólidas, semisólidas e líquidas. Formas farmacêuticas 
estéreis. Cálculos em Farmácia Hospitalar. Portarias, normas e resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
Medicamentos genéricos. Boas práticas de dispensação de medicamentos. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e 
legislação profissional. Lei Orgânica Municipal 

 
ODONTÓLOGO 

Biossegurança em Odontologia. Controle de infecção.  Odontologia Social e Preventiva. Odontologia em Saúde 
Coletiva.  Anatomia bucal e dentária. Patologias e semiologia da cavidade oral. Doenças sistêmicas com repercussão na 
cavidade oral. Cariologia. Dentística Restauradora. Endodontia. Periodontia. Odontopediatria. Odontogeriatria.  
Exodontia. Disfunção Têmporo-Mandibular e Dor-Orofacial. Prótese Dentária. Farmacologia e Anestesiologia em 
Odontologia. Radiologia Odontológica e Imaginologia.  Materiais dentários, instrumentais e acessórios odontológicos. 
Clínica Integral. Exame do paciente. Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. Odontologia Legal e 
Bioética. Lei 8080/90 e Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal. 
 

PSICÓLOGO 
Psicopatologia da criança, adolescente e adulto. Psicologia do desenvolvimento. Psicodinâmica do indivíduo e do 
grupo. Principais teorias e autores da psicologia clínica. Teorias da personalidade. Abordagens psicoterápicas. 
Processo psicodiagnóstico. Testagem e Avaliação Psicológica. Psicologia da Família. Psicologia Escolar e da 
Aprendizagem e suas relações com a infância e a adolescência. Epistemologia e Psicologia genéticas. Psicologia Social. 
Psicologia da Saúde. Psicologia do Envelhecimento. Transtornos Psicológicos, seu diagnóstico e tratamento. Psicologia 
do Trabalho e Organizacional. Políticas Públicas de Saúde Mental. Psicodiagnóstico. Psicoterapias. Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA) - Lei nº 8.069/90. Ética e Legislação profissional. Lei Orgânica Municipal. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de infecção; 
Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, 
vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de úlceras de pressão; Sondagens gástrica e 
vesical; Coleta de material para exames laboratoriais; Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, 
parenteral. Enfermagem médico-cirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, 
cardiovasculares, pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético; 
Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de emergência: 
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parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos e comatosos, hemorragias, 
queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e cuidados de enfermagem relacionados a 
doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem materno-infantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-
parto, parto e puerpério; Complicações obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e 
desenvolvimento da criança; Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: 
Processo saúde – doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, 
da mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental, álcool e 
outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Conceitos básicos em Segurança do Trabalho. Acidentes do Trabalho. Avaliação do trabalho e do ambiente do 

trabalho, quantitativa e qualitativamente. Inspeção de rotina do local de trabalho. Estratégia de Controle. Análise do 
processo de trabalho. Características de mão-de-obra. Liberação de área para trabalho, para garantir a integridade 

física dos empregados e das instalações da empresa. CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho. Índices de 
frequência e de gravidade. EPI - Equipamento de Proteção Individual. EPC - Equipamento de Proteção Coletiva. 
Caracterização da exposição a riscos ocupacionais (físico, químico, biológicos e ergonômicos). Intervenção em 

ambiente de trabalho. Entendimentos sobre empregador, empregado, empresa, estabelecimento, setor de serviço, 
canteiro de obra, frete de trabalho, local de trabalho e plataformas, para fins de aplicação das NRs. Condições de 

trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes. Conceitos básicos sobre prevenção e combate a incêndios. 
Elaboração de relatórios e estatísticas pertinentes à segurança do trabalho. Planejamento e execução de metodologias 

relacionadas com a prevenção de acidentes. Aplicação e orientação prática das Normas Regulamentadoras de 
Segurança do Trabalho. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2003 ou superiores. MS-Excel 

2003 ou superiores. MS-PowerPoint 2003 ou superiores. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS 
 

ADVOGADO  
Prestar assistência jurídica ao município, representando-o judicial ou extrajudicialmente. Atuar em qualquer foro ou 
instância, em nome do Município, do chefe do poder executivo e da Fazenda Pública Municipal, nos feitos em que estes 
façam parte; prestar assessoramento jurídico às unidades administrativas da Prefeitura, emitindo pareceres sobre 
assuntos de interesse da Administração Pública, através de pesquisa da legislação, jurisprudência, doutrina e demais 
dispositivos legais; emitir pareceres singulares ou relatar pareceres coletivos; estudar e minutar leis, decretos, 
portarias, contratos, termos de compromissos e responsabilidade, convênios, escrituras e outros atos; interpretar 
normas legais e administrativas diversas, para responder consultas das unidades interessadas; efetuar cobrança 
judicial da dívida ativa; promover desapropriações, de forma amigável ou judicial; assistir a prefeitura nas 
negociações de contratos, convênios e acordos com outras entidades públicas ou privadas; estudar os processos de 
transferência ou alienação de bens, em que for interessado o Município, examinando toda a documentação 
concernente a transação; exarar pareceres em contratos licitações, convênios, sindicâncias e em solicitações das 
secretarias; acompanhar as ações judiciais ordinárias, sumaríssimas, trabalhistas, mandados de segurança, recursos 
em geral, petições em processos e audiências; elaborar informações e mandados de segurança promovidos contra 
atos da Administração Pública Municipal; responsabilizar-se por equipes auxiliares, necessárias a execução das 
atividades próprias do cargo; prestar atendimento aos contribuintes; Executar outras tarefas correlatas. 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Executa serviços gerais de escritório do setor em que está lotado, tais como separação e classificação de documentos e 
correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações e orientações, arquivamento de 
documentos, zelando pelos arquivos, facilitando a identificação dos mesmos sempre que se fizer necessário, visando 
atender as necessidades administrativas.  
Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando cálculos, para obter informações 
necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; Participa da atualização de fichários e arquivos, classificando 
os documentos por ordem alfabética, para possibilitar um controle sistemático dos mesmos; Recepciona o público em 
geral, anunciando-os ao setor que forem encaminhados; Faz a entrega de correspondência aos devidos setores ou 
servidores; Efetua anotações e entrega de recados aos Secretários; Consulta e coleta documentos, transcrições, 
arquivos e fichários; Opera a máquina fotocopiadora, sempre que for necessário; Datilografa documentos, ofícios, 
empenhos, cheques, escalas, comunicados, informativos e outros; Recebe e emite fax quando solicitado; 
Protocola documentos, notas fiscais, recibos e outros, para empenho; Atualiza fichários e arquivos; Separa vias de 
empenho, após estes serem empenhados, efetuando os pagamentos solicitados; Emite relações de contas a pagar; 
Após encerramento do mês, enviar à contabilidade, as vias dos empenhos e processos; Mantém em ordem as funções 
burocráticas do setor, que envolvam números e papéis; Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - FEMININO 
Executar a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e demais logradouros públicos; executar serviços de jardinagem, 
cultivo de hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros; preparar, adubar e semear o solo, executando 
trabalhos manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos; aparar grama, 
limpar e conservar os jardins; cultivar e colher, em época própria, os produtos, através de tratamentos primários;  
executar tarefas manuais e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, 
equipamentos e outros elementos; escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; executar 
tarefas inerentes ao serviço de copa como preparo de lanches, refeições, café, chá e outros; servir as pessoas e 
conservar limpo o local de trabalho procedendo a limpeza e arrumação; lavar copos, xícaras, coador e demais 
utensílios utilizado na cozinha; executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em repartições municipais, 
providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene;  verificar a 
existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da 
necessidade de reposição; executar serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro 
de passar conforme sua especificação;executar as atividades em conformidade com o planejamento definido pelo 
setor competente como serviços de berçário, alimentação especificada conforme dietas estabelecidas; executar outras 
tarefas correlatas. 
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO 
Atuar como trabalhador braçal, abrindo valas para finalidades definidas, montando e desmontando andaimes, 
transportando e misturando materiais de construção civil, conservação de estradas, auxiliando em serviços de 
sinalização, preparando solos para plantio, etc.; executar a limpeza de ruas, parques, praças, jardins e demais 
logradouros públicos; executar atividades de capinação e retirada de mato; transportar material de um local para 
outro, inclusive, carregando e descarregando veículos; executar serviços de jardinagem, podas de árvores, cultivo de 
hortas, viveiros de mudas, limpeza de pátios e outros; preparar, adubar e semear o solo, executando trabalhos 
manuais para a cultura e plantação de flores, árvores, arbustos, hortaliças, legumes e frutos; aparar grama, limpar e 
conservar os jardins; aplicar inseticidas por pulverização ou por outro processo, para evitar ou erradicar pragas e 
moléstias; cultivar e colher, em época própria, os produtos, através de tratamentos primários; executar tarefas 
manuais e rotineiras que exigem esforço físico; realizar todos os tipos de movimentação de móveis, equipamentos e 
outros elementos; escavar valas e fossas, abrir picadas, fixar piquetes e movimentar terras; efetuar a limpeza de 
galerias e boca de lobo; executar atividades referente a captura de animais, encaminhando aos locais predeterminado; 
executar tarefas inerentes ao serviço de copa como preparo de lanches, refeições, café, chá e outros; servir as pessoas 
e conservar limpo o local de trabalho procedendo a limpeza e arrumação; lavar copos, xícaras, coador e demais 
utensílios utilizado na cozinha; executar serviços de limpeza e/ou manutenção em geral em repartições municipais, 
providenciando produtos e materiais necessários para manter as condições de conservação e higiene; verificar a 
existência de material de limpeza e outros itens relacionados com o seu trabalho, comunicando o superior quando da 
necessidade de reposição; executar serviços de lavagem, secagem e passar as roupas operando a máquina ou o ferro 
de passar conforme sua especificação; executar as atividades em conformidade com o planejamento definido pelo 
setor competente como serviços de berçário, alimentação especificada conforme dietas estabelecidas; executar outras 
tarefas correlatas. 

 

CONTADOR 
Organizar e dirigir os trabalhos inerentes à contabilidade pública. Planejar os trabalhos inerentes às atividades 
contábeis, organizando o sistema de registro e operações para possibilitar o controle e acompanhamento contábil-
financeiro; supervisionar os trabalhos de contabilização dos documentos, analisando-os e orientando seu 
processamento para assegurar o cumprimento do plano de contas adotado; proceder ou orientar a classificação e 
avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos e serviços; elaborar balancetes, balanços e 
demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar resultados parciais e gerais da situação 
patrimonial, econômica e financeira do órgão; participar da elaboração do orçamento-programa, fornecendo os dados 
contábeis para servirem de base à montagem do mesmo; planejar e executar auditorias contábeis efetuando perícias, 
investigações, apurações e exames técnicos para assegurar o cumprimento às exigências legais e administrativas; 
elaborar, anualmente, relatório analítico sobre a situação patrimonial, econômica e financeira do órgão, apresentando 
dados estatísticos comparativos e pareceres técnicos; assessorar a direção em problemas financeiros, contábeis e 
orçamentários, dando pareceres, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de ação nos 
referidos setores; executar outras tarefas correlatas. 

 

EDUCADOR INFANTIL 
Atuar em atividades de educação infantil; Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional; 
Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a proposta pedagógica da instituição 
educacional; Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança, 
consignadas na proposta político-pedagógico; Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de 
expressão, pensamento e interação; Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do 
desenvolvimento infantil; Assegurar que a criança matriculada na educação infantil tenha suas necessidades básicas 
de higiene, alimentação e repouso atendidas de forma adequada; Propiciar situações em que a criança possa construir 
sua autonomia; Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar 
o acesso aos bens socioculturais e artísticos disponíveis; Executar suas atividades pautando-se no respeito a 
dignidade, aos direitos e as especificidades da criança, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, 
étnicos, religiosas, sem discriminação alguma; Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade; 
Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil; Interagir com 
demais profissionais da instituição educacional na qual atua, para construção coletiva do projeto político-pedagógico; 
Participar de atividades de qualificação proporcionadas pela Administração Municipal; Refletir e avaliar sua prática 
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profissional buscando aperfeiçoá-la; Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins 
educacionais da instituição. 
 

 ELETRICISTA 
Executar tarefas inerentes aos serviços de manutenção elétrica dos prédios e logradouros públicos municipais. 
Estudar o trabalho a ser realizado, consultando plantas, esquemas, especificações e outras informações, para 
estabelecer o roteiro das tarefas e a escolha do material necessário; colocar e fixar quadros de distribuição, caixas de 
fusíveis e disjuntores, tomadas e interruptores, utilizando ferramentas para estruturar a parte geral da instalação 
elétrica; fazer a instalação, reparo ou substituição de lâmpadas, tomadas, fios, painéis e interruptores; fazer 
regulagens necessárias, utilizando voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores, solda e outros recursos; 
executar o corte, a dobra e a instalação de eletrodutos puxadores e a instalação dos cabos elétricos, utilizando 
puxadores de aço, grampos e dispositivos de fixação, para dar prosseguimento à montagem; ligar os fios à fonte 
fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves apropriadas, conectores e material isolante, para completar a 
tarefa de instalação; substituir ou reparar refletores e antenas; reparar a rede elétrica interna, consertando ou 
substituindo peças ou conjuntos; testar a instalação, fazendo-a funcionar para comprovar a exatidão do trabalho 
executado; executar trabalhos em rede telefônica; executar atividades de implantação de tubulações, cabeações e 
ligações para novos semáforos; executar atividades de implantação de tubulações, cabeações para ligações de 
controladores de velocidade (pardais); efetuar a manutenção de semáforos mecânicos; efetuar vistoria e troca de 
lâmpadas de semáforos; efetuar vistoria e manutenção de cancelas de passagens de nível; executar outras tarefas 
correlatas. 
 

ENFERMEIRO 
Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública. Planejar, organizar, coordenar, executar e avaliar serviço de 
assistência de enfermagem na unidade; realizar procedimento de enfermagem como: vacina, curativo, esterilização, 
nebulização, pré consulta, pós consulta, administração de medicamentos conforme prescrição médica, prescrição de 
medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde, visita 
domiciliar, coleta de material para exame de sangue, consulta de enfermagem, sondagem nasogástrica, sondagem 
vesical; manter cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos 
adequados e capacidade de tomar decisões imediatas; participar na execução e avaliação da programação de saúde e 
planos assistenciais de saúde, compondo equipe de planejamento a nível central e local; participar da prevenção e 
controle sistemático da infecção hospitalar e ambulatorial inclusive como membro de comissões; participar na 
prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, nos programas de vigilância epidemiológica; participar nos 
programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos, particularmente 
daqueles prioritários e de alto risco; participar em programas e atividades de educação sanitária visando e melhoria 
de saúde do indivíduo, família e comunidade; participar em programas de treinamento e aprimoramento de pessoal 
de saúde, particularmente nos programas de educação continuada; participar na operacionalização do sistema de 
referência e contra-referência no paciente nos diferentes níveis de atenção à saúde; realizar supervisão e, 
eventualmente, treinamento de pessoal de enfermagem; participar na elaboração de rotinas e normas técnicas de 
enfermagem em consonância com as demais áreas; participar na elaboração de medidas de prevenção e controle 
sistemático de danos que possam ser causadas aos pacientes durante a assistência de enfermagem; efetuar pesquisas 
relacionadas à área de enfermagem, Visando;Contribuir para o aprimoramento da prestação dos serviços de 
saúde;prever, prover e controlar o material da unidade de saúde; supervisionar equipes de enfermagem na aplicação 
de terapia especializada sob controle médico, preparação de campo operatório, esterilização de material de 
enfermagem; planejar e executar ações de vigilância epideomiológica, em conjunto com a Seção de Edipemiologia, 
visando o controle de doenças de notificação obrigatória, morbi-mortalidade, natalidade por área de abrangência da U 
B S; coordenar e supervisionar as ações relacionadas a imunobiológicos, em consonância com as normas estabelecida, 
pelo PNI Ministério da Saúde; participar da equipe da vigilância sanitária, efetuando inspeções de estabelecimentos 
de saúde;  participar da equipe de controle e avaliação das ações e serviços de saúde, efetuando auditoria de 
enfermagem; implantar, executar e acompanhar a imunização dos servidores; inspecionar locais de trabalho no que 
se relaciona com a saúde e segurança do trabalho, delimitando áreas de insalubridade e periculosidade;analisar 
riscos, acidentes e falhas, investigando causas, propondo medidas preventivas e corretivas e orientando trabalhos 
estatísticos; participar no programa de acidente profissional com material biológico; elaborar material didático, 
ministrar palestras e treinamentos relacionados à saúde, para os diversos setores do Município; coordenar a equipe 
multiprofissional nas ações de controle de infecção hospitalar;identificar os principais problemas veiculados por 
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produtos e serviços de interesse a saúde; executar ações de controle higiênico-sanitário em hospitais, consultórios 
médicos e odontológicos, ambulatoriais, centros de saúde, clínicas de terapia renal substitutiva,quimioterapia e de 
radiações ionizantes;realizar inspeções para credenciamento de serviços médicos e odontológicos para atendimento 
ao SUS; orientar hospitais na adequação das normas e padrões higiênico-sanitários vigentes, no que tange ao controle 
de infecção hospitalar; executar ações de orientação para prevenção de infecções nos estabelecimentos prestadores 
de serviços de saúde; validar e/ou conceder licença sanitária para hospitais, ambulatórios, consultórios e clínicas 
médicas e odontológicas, centros de saúde, clínicas de terapia renal substitutiva,quimioterapia e de radiações 
ionizantes;dar orientação de educação sanitária para profissionais de creches, escolas, hospitais, salões de beleza, 
clínicas médicas e odontológicas, casas de massagem, clínicas de fisioterapia, e outros prestadores de serviço de 
saúde; orientar os profissionais de saúde em relação ao cumprimento de normas e legislação sanitária; realizar 
vistorias nos estabelecimentos prestadores de serviços de saúde, para atendimento à reclamações e denúncias de 
deficiências das condições higiênico-sanitárias do local, tomando as providências cabíveis; auxiliar na execução de 
rotinas de serviços da seção de vigilância sanitária de medicamentos e produtos; executar outras tarefas correlatas. 
 

FARMACÊUTICO 
Realizar tarefas inerentes à área de farmácia. Analisar produtos farmacêuticos em fase de elaboração e seus insumos, 
efetuando controle de qualidade físico, químico e biológico dos mesmos, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, 
baseando-se em fórmulas pré-estabelecidas; opinar na compra de matérias-primas para fabricação de produtos 
farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações técnicas; efetuar o 
controle de entorpecentes e produtos equiparados, anotando em mapas, guias, livros, segundo receituários 
devidamente preenchidos para atender dispositivos legais; opinar na compra de matérias-primas para a fabricação de 
produtos farmacêuticos e na compra de medicamentos, materiais e equipamentos, fornecendo especificações 
técnicas; realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos; efetuar e/ou coordenar pesquisas para a 
produção de medicamentos ou atualização das técnicas adotadas, orientando e controlando as atividades de equipes 
auxiliares; realizar estudos, análises e testes com plantas medicinais, utilizando técnicas e aparelhos especiais, para 
obter princípios ativos e matérias primas; efetuar o controle de estoque de medicamentos, matérias-primas, 
embalagens, impressos, rótulos, etc.; efetuar relatórios e mapas sempre que necessário; participar de comissões de 
estudos multidisciplinares, visando sempre o aprimoramento dos serviços; elaborar rotinas específicas para cada 
serviço; supervisionar e orientar os serviços executados pelos auxiliares; promover treinamentos sempre que 
necessários; realizar trabalhos de manipulação e distribuição de medicamentos; executar outras tarefas correlatas. 
 

MOTORISTA  
Conduzir veículo motorizado utilizado em transporte de carga, ou conduzir veículo utilizado no transporte de 
passageiros dentro dos limites de lotação estabelecido pela legislação em vigor. Conduzir veículo motorizado, 
obedecendo à sinalização e aos limites de velocidade indicadas; vistoriar o veículo diariamente, antes e após sua 
utilização; manter o veículo em perfeitas condições de funcionamento, zelando pela sua conservação, providenciando 
o abastecimento de combustíveis, lubrificação se necessário, observando níveis de água e de óleo, efetuando trocas, 
segundo recomendações técnicas, calibragem dos pneus, limpeza, checagem do sistema elétrico, etc.; efetuar a 
limpeza e a desinfecção interna do veículo, após o transporte de pacientes; comunicar ao superior imediato quaisquer 
anormalidades observadas no veículo, não transitando com o mesmo sem que elas sejam sanadas; fazer pequenos 
reparos de emergência, preservadas as condições de segurança do veículo; transportar pessoas, materiais, 
correspondências e equipamentos, garantindo a segurança dos mesmos; executar o serviço de transporte que lhe for 
atribuído e, no caso de materiais, encarregar-se de sua carga e descarga; operar, eventualmente, rádio transceptor; 
auxiliar médicos e enfermeiros na assistência a pacientes, conduzindo caixas de medicamentos, tubos de oxigênio, 
macas, etc.; observar e controlar os períodos de revisão e manutenção recomendados preventivamente, para 
assegurar plena condição de utilização do veículo; realizar anotações, segundo as normas estabelecidas e orientações 
recebidas, da quilometragem, viagens realizadas, objetos ou pessoas transportadas, itinerários percorridos, além de 
outros ocorrências, a fim de manter a boa organização e controle; recolher o veículo à garagem ou local destinado a 
esse fim, ao término da jornada de trabalho, deixando-o corretamente estacionado e fechado; executar outras tarefas 
correlatas. 
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ODONTÓLOGO 
Realizar tarefas inerentes à área de saúde pública odontológica. 
Prestar serviços odontológicos a clientela realizando exame da cavidade oral procedendo, se necessário, restauração, 
extração de dentes irrecuperáveis, pulpotomia e pulpectomia, aplicação de selante cariostático, aplicação tópica de 
flúor, tomada de radiografia intra orais, profilaxia e polimento, tartarectomia, curativos, emergências e demais 
procedimentos necessários ao tratamento, prevenção e promoção da saúde oral; promover educação sanitária na 
comunidade proferindo palestras enfatizando a importância da saúde oral, orientando a maneira correta de 
escovação, freqüência e tipo de dieta e demais cuidados com a saúde bucal, visando a melhoria da saúde do indivíduo, 
família e comunidade; coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas no consultório odontólogico; 
supervisionar o controle de material odontológico da unidade de saúde; supervisionar e orientar a esterilização, 
desinfecção e limpeza dos materiais e instrumentais odontológicos; supervisionar a manutenção e conservação de 
instrumentais e equipamentos odontológicos da unidade de saúde; participar de equipe multiprofissional efetuando 
treinamento de pessoal auxiliar, desenvolvendo programas de saúde e participando das ações comunitárias, visando 
elevar os níveis de saúde da população; administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada; 
supervisionar e elaborar relatórios de atividade dos serviços prestados; acompanhar a evolução do tratamento 
anotando dados específico em fichas individuais dos pacientes; participar de comissões de prevenção e controle da 
infecção; participar de equipes de controle e avaliação dos serviços odontológicos; executar, supervisionar e avaliar 
programas educativos preventivos nas unidades de saúde; realizar perícia odonto-administrativa e fornecer 
atestados, licenças e laudos, sempre que requisitado; participação, formulação e execução de levantamentos 
epidemiológicos no município; executar outras tarefas correlatas. 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS 
Operar veículos motorizados especiais de grande porte, como: motoniveladora, trator de esteira, pá carregadeira, 
retroescavadeira e outros. Operar máquinas e equipamentos pesados, providos ou não de implementos, para 
realização de terraplanagem, aterros, nivelamento e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e 
desobstrução de valetas, nivelamento de terrenos e taludes, remoção e compactação de terra, cultivo de solos e 
outros; conduzir e manobrar a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e direção, para 
posicioná-la conforme as necessidades do serviço; operar mecanismos de tração e movimentação dos implementos da 
máquina, acionando pedais e alavancas de comando, para carregar e descarregar terra, areia, cascalho, pedras e 
materiais similares; efetuar a remoção de terras ou outros materiais, empilhando-os em caminhões para serem 
transportados; relatar em impresso próprio, os serviços executados pela máquina, para efeitos de controle; abastecer 
os dispositivos da máquina com produtos ou outras substâncias para distribuição no solo durante as operações; 
controlar o consumo de combustível e lubrificante, para levantamento do custo do serviço, bem como para a 
manutenção adequada da máquina; zelar pela conservação da máquina, informando quando detectar falhas e 
solicitando sua manutenção; efetuar o abastecimento da máquina, lubrificando-a e executando pequenos reparos para 
assegurar seu bom funcionamento durante a execução do serviço; executar outras tarefas correlatas. 
 

PROFESSOR 
Contribuir para o desenvolvimento da proposta pedagógica dos estabelecimentos de ensino em que atuar; Elaborar 
plano de trabalho docente de acordo com o regimento do estabelecimento onde atua e trabalhar pelo seu 
cumprimento em consonância com a proposta pedagógica do estabelecimento de Ensino, com os princípios 
norteadores das políticas educacionais do município, da SEED e com a legislação vigente para a Educação Nacional; 
Realizar a transposição didática dos conhecimentos selecionados, respeitando as especificidades dos alunos; 
Conduzir sua ação escolar, contemplando as dimensões teóricas e práticas dos saberes e atividades escolares; Realizar 
a avaliação da aprendizagem de modo a acompanhar o processo de apreensão do conhecimento dos alunos; Intervir 
para que os alunos possam superar eventuais defasagens e/ou dificuldades; Assumir compromisso com a formação 
continuada, participando dos programas de capacitação ofertados pela mantenedora e/ou por outras instituições, 
mantendo atitude permanente de estudo, pesquisa e produção; Desenvolver procedimentos metodológicos variados 
que facilitem e qualifiquem o trabalho pedagógico; Organizar a rotina de sala de aula, observando e registrando dados 
que possibilitem intervenções adequadas, sobretudo nos momentos de dificuldade no processo ensino-aprendizagem 
e situações conflituosas; Preencher Livro de Registro de Classe de acordo com as orientações da mantenedora; 
Utilizar o espaço e o tempo em sala de aula e demais ambientes escolares. Procurar identificar e respeitar as 
diferenças entre os alunos; 
Conhecer e utilizar técnicas e recursos tecnológicos, como instrumentos de apoio pedagógico; 
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Exprimir-se com clareza na correção de atividades propostas aos alunos; Conduzir os procedimentos em sala de aula 
de maneira emocionalmente equilibrada e ter capacidade para mediar situações de conflito; Desenvolver aulas que 
proporcionem a interação aluno-professor e aluno-aluno, favorecendo a atitude dialógica; Adotar uma postura 
reflexiva, crítica, questionadora, orientando os alunos a formular e expressar juízos sobre temas, conceitos, posições e 
situações, 
Expressar-se por meio de várias linguagens, visando o enriquecimento e a inteligibilidade de suas aulas, bem como 
dos materiais produzidos para apoio pedagógico; Expressar-se verbalmente de maneira objetiva e compreensível, 
com dicção clara; Desenvolver as aulas de forma dinâmica, versátil e coerente com a disciplina e especificidades dos 
educandos; Obedecer aos preceitos vigentes na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, na Legislação Municipal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e demonstrar, em situações práticas, as 
atividades propostas aos educandos, utilizando-se como referência de estímulos visuais, auditivos e motores; 
Trabalhar, demonstrativa e conceitualmente, com materiais específicos de sua disciplina; Participar e/ou colaborar 
com atividades lúdicas, culturais e desportivas dinamizadas dentro do contexto escolar. 
Ensinar os educandos: 
cantar músicas; criar espaços para brincadeiras; brincar com os educandos; contar histórias; dramatizar histórias e 
músicas; desenvolver diferentes atividades artísticas; modelar massas e argila; colar e recortar materiais; desenhar; 
pintar, escrever letras e números. 
Mediar à apropriação do conhecimento: 
conversar com os educandos (rodas de conversas); estabelecer regras: limites e possibilidades para os educandos 
dentro do espaço escolar; apresentar as regras da Unidade Escolar e do Centro; elaborar e executar atividades com a 
psicomotricidade, com vistas ao desenvolvimento da capacidade motora do educando; planejar e executar atividades 
que possibilitem o desenvolvimento da afetividade, autoestima e confiança; planejar e executar atividades que 
possibilitem o desenvolvimento intelectual: pensamento e linguagem; trabalhar potencialidades e dificuldades dos 
educandos; explicar adequadamente as atividades propostas; orientar a execução de atividades artísticas; planejar e 
orientar a execução de atividades com jogos e/ou brincadeiras e brinquedos; orientar a execução de atividades de 
desenho e pinturas; orientar o manuseio de materiais: lápis, borracha, tesoura, tintas...; ler textos literários: narrativos 
e poemas/poesias; elaborar histórias com os educandos, fazendo o papel de escriba; mostrar filmes, fazendo os 
comentários adequados; organizar e administrar uma biblioteca circulante; e elaborar e executar diferentes 
atividades com textos informativos. 
Cuidar dos Educandos: 
observar o estado geral dos educandos: higiene e saúde; ensinar hábitos de higiene pessoal; incentivar os educandos a 
alimentar-se na escola; supervisionar as refeições; supervisionar a entrada e saída dos educandos; supervisionar 
atividades recreativas; acompanhar os educandos em eventos extracurriculares; observar a higiene dos brinquedos; 
acompanhar os educandos em atividades extraclasses.  
Elaborar Projetos Pedagógicos: 
analisar a necessidade do que ensinar aos educandos;pesquisar com antecedência sobre o conteúdo a ser ensinado; 
discutir o Projeto com a Direção e Coordenação Pedagógica dos Centros/Escola; determinar parâmetros para o 
Projeto; organizar os materiais e recursos disponíveis à execução do Projeto; definir as atividades pedagógicas; 
especificar o processo de ensino e de aprendizagem; elaborar cronograma; apresentar, executar o Projeto junto aos 
educandos. 
Planejar ações didáticas:  
definir objetivos da ação didática, dos conteúdos pedagógicos das áreas de conhecimento, das estratégias de trabalho 
e dos instrumentos de avaliação; planejar as dinâmicas das aulas; selecionar material didático; criar jogos e 
brincadeiras; visitar locais para eventos extracurriculares; 
selecionar eventos e atividades extracurriculares. 
 Avaliar o desempenho dos educandos: 
observar as relações interpessoais: a socialização e a aprendizagem, a expressão da linguagem e a organização do 
pensamento, analisar a integração das funções motrizes e mentais, a organização do raciocínio lógico; corrigir 
atividades; retomar com os conteúdos quando os objetivos não forem alcançados; avaliar o processo de aprendizagem 
dos educandos e de ensino desenvolvido. 
 Preparar material pedagógico:  
solicitar material pedagógico com antecedência; confeccionar material. 
 Organizar o trabalho: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA 
 

Av. Getúlio Vargas, Nº 2420, Centro, Floresta (PR) - CEP: 87120-000 
Telefone: (44) 3236-1222 | Homepage: www.floresta.pr.gov.br  

E-mail: prefeitura@floresta.pr.gov.br 
CNPJ: 76.282.706/0001-55 

organizar espaços em geral, a sala de aula, o material pedagógico, as pastas de atividades dos educandos, os eventos 
curriculares no Centro/Escola e em outros espaços, os eventos extracurriculares; conferir cadastro dos educandos; 
tomar conhecimento do calendário escolar. 
 Comunicar-se: 
reunir-se com a Coordenação, Orientação e Direção para tratar de assuntos pertinentes ao trabalho; participar de 
reuniões com demais profissionais dos Centros/Escolas; apresentar e discutir o plano de aula com a Coordenação 
Pedagógica, Orientação e Direção; manter o diário de classe atualizado; discutir resultados de Projetos executados; 
preencher fichas de avaliação; elaborar relatórios; encaminhar educandos para outros profissionais. 
Demonstrar competências pessoais: 
participar da Associação de Pais, Mestres e Funcionários, de Conselhos; estabelecer vínculos com os educandos e a 
Escola; demonstrar criatividade, paciência, senso de organização, afetividade, versatilidade, sensibilidade, 
autocontrole e capacidade de observação; atualizar-se; contornar situações adversas; trabalhar em equipe; interagir 
com a comunidade; participar de eventos de qualificação profissional; servir como referencial de conduta; 
demonstrar capacidade de observação; assegurar no âmbito escolar a não ocorrência de tratamento discriminatório 
de cor, sexo, religião e classe social; Desempenhar outras tarefas afins. 
 

PSICÓLOGO 
Prestar atendimento psicológico à população quer seja preventivo, informativo ou psicoterapêutico, visando à 
promoção da saúde mental; prestar atendimento psicoterapêutico, individual ou grupai, levando-se em conta as 
necessidades da demanda existente e da problemática especifica do cliente; avaliar, diagnosticar e emitir parecer 
técnico no que se refere à acompanhamento e/ou atendimento do cliente; realizar encaminhamento de clientes para 
outros serviços especializados em saúde mental; participar de programas de saúde mental, através de atividades com 
a comunidade, visando o esclarecimento e co-participação; participar da elaboração de normas programáticas de 
técnicas, materiais e instrumentos necessários à realização de atividades da área, visando dinamizar e padronizar 
serviços, para atingir objetivos estabelecidos; participar de equipe multiprofissional em atividades de pesquisa e de 
projetos, de acordo com padrões técnicos propostos visando incrementos, aprimoramento e desenvolvimento de 
áreas de trabalho do interesse da instituição; participar de estudos e pesquisas epidemiológicas sobre incidência e a 
prevalência da doença mental; atuar no campo educacional estudando sistemas de motivação da aprendizagem novos 
métodos de ensino, a fim de contribuir para o estabelecimento de currículo escolares e técnicas de ensino adequados; 
colaborar com a apropriação, por parte dos educadores, de conhecimento de psicologia que lhes sejam úteis na 
consecução crítica e reflexiva de seus papéis; elaborar e executar procedimentos destinados ao conhecimento da 
relação professor-aluno, em situações escolares específicas, visando a implementação metodológica da clientela, 
relevantes para o ensino, bem como suas condições de desenvolvimento e aprendizagem; diagnosticar as 
necessidades de alunos atípicos dentro do sistema educacional e encaminhar aos serviços de atendimento da 
comunidade, membros da instituição escolar que requeiram diagnóstico e tratamento de problemas psicológicos 
específicos, cuja natureza transcenda a possibilidade de solução na escola; promover a reeducação de crianças no caso 
de desajustamento escolar ou familiar; prestar orientação aos professores; efetuar o recrutamento, seleção, 
treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho pessoal de testes e entrevistas a fim de fornecer dados 
utilizados pela administração de pessoal; planejar, coordenar e/ou executar atividades de avaliação e orientação 
psicológica, participando de programas de apoio pesquisando e implantando novas metodologias de trabalho; 
executar outras tarefas correlatas. 
 

RECEPCIONISTA 
Receber, informar encaminhar o público aos órgãos competentes, solucionando pequenos problemas; atender 
chamadas telefônicas, prestando informações e anotando recados; registrar as visitas e os telefonemas atendidos, 
anotando dados pessoais para possibilitar o controle dos atendimentos diários; afixar avisos, editais e outros 
informes de interesse público; receber encaminhar sugestões e reclamações das pessoas que atender; digitar ou 
datilografar expedientes simples; agendar o expediente, bem como, executar o atendimento ao gabinete do órgão 
correspondente; executar outras tarefas correlatas. 
 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
Executar tarefas relacionadas com os serviços de enfermagem, sob supervisão do Enfermeiro; executar ações de 
enfermagem ambulatorial ou hospitalar, atuando na recepção, triagem e acompanhamento de alta a pacientes, 
segundo critérios estabelecidos; preparar o paciente para consultas médicas, exames e tratamentos prescritos; 
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orientar os pacientes na pós consulta, quando ao cumprimento das prescrições de enfermagem e médicos; executar 
atividades básicas de saúde, tais como: pré-consulta, pós-consulta, inaloterapia, curativos, visitas domiciliares, 
administração de medicamentos por via oral ou parenteral, conservação e aplicação de vacinas, aplicação de teste de 
reação imunológica, coleta de material para exames laboratoriais e desinfecção e esterilização de materiais; controlar 
sinais vitais, verificando a temperatura, pulso e respiração e pressão arterial; efetuar a esterilização de material e 
instrumental em uso; registrar ocorrências relativas ao paciente; comunicar ao médico ou enfermeiro-chefe as 
ocorrências do estado do paciente, havidas na ausência do médico; participar das ações de vigilância epidemiológica, 
coletando e remetendo notificações, efetuando bloqueios, auxiliando na investigação e no controle de pacientes e de 
comunicantes em doenças transmissíveis; participar das atividades de educação e saúde, integrando equipes de 
programação e de ações assistências de enfermagem ou de equipes de programação e de ações assistenciais de 
enfermagem ou de equipes de trabalho pertinentes, sob supervisão do enfermeiro; controlar faltosos, organizando 
cadastro, visitando residências e conscientizando pacientes e comunicando-os dos riscos da descontinuidade e da 
necessidade de sequencia do tratamento; controlar medicamentos e vacinas, efetuando levantamento de necessidade, 
verificando condicionamento, solicitando suprimento, acompanhamento a distribuição, conforme prescrição médica e 
elaborando relatórios de consumo; preencher relatórios de atividades, lançando dados de produção e registrando 
tarefas executadas para controle de atendimento; receber o plantão, ouvindo e informando sobre a evolução do 
serviço e do estado do paciente; recepcionar o paciente, preenchendo dados pessoais no prontuário, verificando sinais 
vitais e encaminhando-o para consulta; coletar e preparar material para exame de laboratório, obedecendo 
determinação superior; efetuar higiene pessoal de pacientes, executando os demais procedimentos necessários à 
manutenção do asseio individual; efetuar higiene de ambientes, desinfetando locais, organização de armários, 
arrumação de leitos e recolhendo roupas utilizadas; auxiliar na vigilância dos pacientes, atendendo chamadas de 
campainhas, bem como, acompanhar e auxiliar na movimentação, deambulação e transporte; manter organizado o 
setor de trabalho, procedendo a limpeza, assepsia de instrumentos e equipamentos; auxiliar na prestação dos serviços 
da unidade de enfermagem, lançando dados em formulários apropriados, mantendo controle e requisitando 
medicamentos e materiais necessários ao superior; colaborar na elaboração de relatórios, escalas de serviços; 
executar outras tarefas correlatas. 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Participar da elaboração e implementação da política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Informar o 
empregador, através de parecer técnico, sobre os riscos existentes nos ambientes de trabalho, bem como orientá-lo 
sobre as medidas de eliminação e neutralização; 
Informar os trabalhadores sobre os riscos da sua atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; 
Analisar os métodos e os processos de trabalho e identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho e a presença de agentes ambientais agressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação 
ou seu controle; 
Executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, adequando-os as 
estratégias utilizadas de maneira a integrar o processo prevencionista em uma planificação, beneficiando o 
trabalhador; 
Executar programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de 
trabalho com a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo 
constante atualização dos mesmos e estabelecendo procedimentos a serem seguidos; 
Promover debates, encontros, campanhas, seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de 
ordem didática e pedagógica com o objetivo de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos 
técnicos, administrativos e prevencionistas, visando evitar acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho; 
Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, reforma, arranjos físicos e de fluxos, 
com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho, inclusive por terceiros; 
Encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados estatísticos, resultados de 
análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para conhecimento e auto 
desenvolvimento do trabalhador; 
Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros 
materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação vigente, dentro das qualidades e especificações 
técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; 
Cooperar com as atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos 
industriais, incentivando e conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida; 
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Orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do 
trabalho previstos na legislação ou constantes em contratos de prestação de serviço; 
Executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos e técnicas científicas, observando 
dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução permanente dos riscos de 
acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade física e mental dos 
trabalhadores; 
Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho, calcular a 
frequência e a gravidade destes para ajustes das ações prevencionistas, normas, regulamentos e outros dispositivos 
de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; 
Articular se e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de 
levantamentos técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de 
pessoal; 
Informar os trabalhadores e o empregador sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas existentes na empresa, 
seus riscos específicos, bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; 
Avaliar as condições ambientais de trabalho e emitir parecer técnico que subsidie o planejamento e a organização do 
trabalho de forma segura para o trabalhador; 
Articular se e colaborar com os órgãos e entidades ligados a prevenção de acidentes do trabalho, doenças 
profissionais e do trabalho; 
Participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o aperfeiçoamento profissional. 
Elaborar e participar ativamente do processo eleitoral da CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; 
Acompanhar e garantir a prática do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. 
 

TRATORISTA 
Operar máquinas agrícolas, tratores e equipamentos móveis. Operar guinchos, guindastes, máquinas de limpeza de 
esgoto, máquinas agrícolas, tratores e outros para serviço de carregamento e descarregamento de material, roçadas 
de terrenos e limpeza de vias, praças e jardins; regular o peso e a bitola do trator, graduando os dispositivos de 
conexão para a acoplagem dos implementos; engatar as peças ao sistema mecanizado, acionando os dispositivos do 
veículo para a execução dos serviços a que se destina; fazer a manutenção dos equipamentos e implementos 
utilizados, abastecendo o veículo, limpando e lubrificando seus componentes, para conservá-los em condições de uso; 
verificar periodicamente, nível de óleo, água de bateria, água do radiador, calibragem de pneus, sistemas elétricos e de 
freio, comunicando ao departamento competente as irregularidades verificadas; conduzir o equipamento em 
velocidade compatível com o local e em obediência às normas de trânsito vigentes; efetuar pequenos reparos, 
utilizando as ferramentas apropriadas, para assegurar o bom funcionamento do equipamento; acompanhar os 
serviços de manutenção preventiva e corretiva da máquina e seus implementos e, após executados, efetuar os testes 
necessários; anotar dados e informações sobre os trabalhos realizados, consumo de combustível, conservação e 
outras ocorrências; recolher o equipamento ao pátio ao final de cada jornada de trabalho; executar outras tarefas 
correlatas. 
 

VIGIA 
Exercer a vigilância em logradouros públicos e controlar a entrada de pessoas, veículos e materiais em repartições 
municipais; Exercer a vigilância em locais previamente determinados, percorrendo e inspecionando suas 
dependências para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; executar a ronda 
diurna ou noturna nas dependências, verificando se as portas, janelas, portões e outras viam de acesso estão fechadas 
corretamente e constatando irregularidade, tomar as providências necessárias no sentido de evitar roubos e outros 
danos; controlar a entrada e saída de pessoas, veículos e materiais pelos portões de acesso sob sua vigilância, 
efetuando os devidos registros, verificando quando necessário, a autorização de ingresso; investigar quaisquer 
condições anormais que tenha observado; responder as chamadas telefônicas ocorridas fora do horário de expediente 
do órgão, anotando recados; comunicar ao chefe imediato qualquer irregularidade verificada; acompanhar 
funcionários, quando necessário, no exercício de suas funções, fora do expediente normal de trabalho; zelar pelo 
prédio e suas instalações (pátios, jardins, cercas, muros, portões, sistema de iluminação, etc.); atender o público, 
fornecendo informações e encaminhando aos órgãos competentes; recolher e guardar objetos deixados pelos 
usuários; efetuar quando designado, a fiscalização dos vigias em seus postos de serviços, efetuando também a ronda 
eletrônica; executar outras tarefas correlatas. 


