
 
 
 
 
 

1 
 

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES 
Estado do Paraná 

 

EDITAL N° 65/2015 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015 
 

O Município de Quatro Pontes , Estado do Paraná, torna público que realizará, na forma prevista no artigo 37 
da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E TÍTULOS  
para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário – Lei Municipal nº 
1651/2015. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado 
de conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal vigentes e pertinentes. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1   - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – 

Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquis as Ltda. 
 

1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Quatro Pontes – PR. 
 

1.1.2- Em razão da indisponibilidade de locais suficientes ou adequados na cidade de realização das provas, estas, a 
critério da CONSESP, poderão ser realizadas em outras cidades próximas. 

 

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências 
 
1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Auxiliar de Biblioteca 40 CR 970,00* 
(835,54) 60,00 - 

Jardineiro 40 01 1.123,50 60,00 - 
Motorista 40 CR 1.566,78 60,00 CNH categoria “D” ou superior 
Operador de Máquina 40 CR 1.778,25 60,00 CNH categoria “C” ou superior 

Operário 40 01 1.074,00* 
(919,12) 60,00 - 

Zeladora 40 01 970,00* 
(814,57) 60,00 - 

 

1.2.2 NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Assistente Administrativo 40 CR 1.566,78 60,00 - 

Eletricista 40 01 1.295,21 60,00 Curso de Eletricista com carga horária 
mínima de 100 horas 

Encanador  40 01 1.074,00* 
(1.295,21) 60,00 - 

Fiscal de Tributos 40 CR 1.566,78 60,00 - 
Leiturista 40 01 1.566,78 60,00 - 

Técnico de Enfermagem 40 CR 1.566,78* 
(1.253,50) 60,00 Curso Técnico em Enfermagem e Registro no 

COREN 
Técnico de Segurança no 
Trabalho 20 CR 793,23 60,00 Curso Técnico em Segurança do Trabalho 

Técnico em Saúde Bucal 40 01 1.556,78* 
(1.253,50) 60,00 Registro no CRO 

 

1.2.3 LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL 

SUPERIOR OU NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  

Venc.  
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Educador Infantil 30 CR 1.089,05 60,00 

I – Nível médio, na modalidade Normal; ou 
II – Nível superior, em curso de graduação 
plena em Pedagogia, com habilitação ao 
magistério da educação infantil; ou   
III – Curso Normal Superior. 
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1.2.4 NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 

Nomenclatura C/H 
semanal  Vagas  

Venc. 
(R$) 

Taxa de 
Insc . (R$) 

Exigências complementares no ato da 
posse 

Assistente Social 30 CR 2.193,94 100,00 
Curso superior em Serviço Social e registro no 

Conselho de Classe 

Contador 40 CR 2.950,00* 
(2.611,63) 100,00 Curso superior em Contabilidade e registro no 

Conselho de Classe 

Dentista 10 CR 2.192,11 100,00 Curso superior em Odontologia e registro no 
Conselho de Classe 

Enfermeiro 40 CR 2.193,94 100,00 
Curso superior em Enfermagem e registro no 

Conselho de Classe 

Engenheiro Civil 20 CR 2.193,94 100,00 Curso superior em Engenharia Civil e registro 
no Conselho de Classe 

Farmacêutico 40 CR 2.193,94 100,00 Curso superior em Farmácia e registro no 
Conselho de Classe 

Médico Clínico Geral 10h 10 01 4.343,47 100,00 Curso superior em Medicina e registro no 
Conselho de Classe 

Médico Clínico Geral 20h 20 01 8.132,00 100,00 Curso superior em Medicina e registro no 
Conselho de Classe 

Médico Ginecologista/Obstetra 10 01 4.343,47 100,00 
Curso superior em Medicina, Especialização 
em ginecologia e obstetrícia, com residência 
concluída e registro no Conselho de Classe 

Médico Pediatra 10 CR 4.343,47 100,00 
Curso superior em Medicina, Especialização 

em Pediatria com residência concluída e 
registro no Conselho de Classe 

Médico Veterinário 20 01 2.193,94 100,00 
Curso superior em Medicina Veterinária e 

registro no Conselho de Classe 

Nutricionista 40 CR 2.193,94 100,00 Curso superior em Nutrição e registro no 
Conselho de Classe 

Químico 20 01 2.193,94 100,00 Curso superior em Química e registro no 
Conselho de Classe 

*Os vencimentos marcados com asterisco * serão váli dos a partir de 01/01/2016, até esta data será váli do o 
vencimento constante entre parênteses (). 
 

1.3  - As atribuições são as constantes do anexo I do presente Edital. 
 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 
2.1 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br no período de 15 de 

setembro a 04 de outubro de 2015,  devendo para tanto o interessado proceder da seguinte forma: 
a) Acesse o site www.consesp.com.br, clique em inscrições abertas sobre a cidade que deseja se inscrever. 
b) Em seguida clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) Escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) Na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em 

CONCORDO E EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) Na sequência imprima o Boleto Bancário para pagamento e recolha o valor correspondente em qualquer 

banco. Não serão aceitos recolhimentos em caixas eletrônicos, postos bancários, transferências e por 
agendamento. 

f) O recolhimento do boleto deverá ser feito  até o primeiro dia útil após a data do encerramento  das 
inscrições , entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e 
respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob 
pena de a inscrição não ser processada e recebida. 

g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex 
o respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, 
caso necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia reprográfica autenticada, para 
CONSESP, situada na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole - CEP 17900-000 – Dracena – SP. 

h) A CONSESP não se responsabiliza por erros de dados no preenchimento de ficha de inscrição, sendo a 
mesma de inteira e total responsabilidade do candidato. 

 
2.1.1 - A inscrição paga por meio de cheque somente será considerada após a respectiva compensação. 

 
2.1.2 - No valor da inscrição já está inclusa a despesa bancária. 
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2.1.3 - Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e a importância do valor da inscrição paga. Em caso negativo, o 
candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o ocorrido. 
 

2.1.4 - Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida, selecione o Concurso correspondente à inscrição desejada, após isso clique em imprimir comprovante 
de inscrição. 
 

2.1.5 - A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
 

2.1.6 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.1.7 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.2   - São condições para a inscrição:  
 

2.2.1 - Ser brasileiro nato ou naturalizado nos termos do Art. 12 da Constituição Federal. 
 

2.2.2 - Ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos, gozar de boa Saúde Física e Mental, estar no gozo dos 
direitos Políticos e Civis e, se do sexo masculino, estar quite com o Serviço Militar. 
 

2.2.3 - Estar ciente que se aprovado, quando da convocação, deverá comprovar que preenche todos os requisitos 
exigidos para o cargo, constantes do presente Edital, sob pena de perda do direito à vaga. 
 

2.2.4 - Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental. 
 

2.2.5 - Para os candidatos ao cargo de Operador de Máquina,  possuir habilitação na categoria “C” ou superior e, para 
os candidatos ao cargo de Motorista, possuir habilitação na categoria “D” ou superior. Serão condicionadas até 
a data das provas práticas eventuais inscrições cujas categorias sejam inferiores às exigidas, ou o prazo de 
validade estiver vencido na data da inscrição. O Candidato deve estar ciente que somente será autori zado a 
se submeter à prova prática se portar a carteira de habilitação original na categoria exigida, com validade na 
data da realização das mesmas, pois de conformidade com o CTB - Código de Trânsito Brasileiro - nenhum 
condutor poderá dirigir na via pública sem portar seu respectivo documento de habilitação na via original e da 
classe correspondente ao veículo dirigido.  
 

2.3   - Se aprovado e nomeado, o candidato, por ocasião da posse ou contratação, deverá apresentar, além dos 
documentos constantes no presente Edital, os seguintes:  
- Título Eleitoral e comprovante de ter votado nas últimas eleições ou procedido à justificação na forma da lei; 
- Quitação com o Serviço Militar; 
- CPF;  
- Prova de Escolaridade e Habilitação Legal ; 
- duas fotos 3X4; 
- declaração de não ocupar cargo público e remunerado, exceto os acúmulos permitidos pela Lei; 
- atestados de antecedentes criminais; e 
- demais necessários que lhe forem solicitados, sob pena de perda do direito à vaga. 

 

3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
3.1  - Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas 

atribuições sejam compatíveis com sua deficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal e Lei Nº 7.853/89. 
 

3.2  - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 
ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, 
individualmente, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso. 

 
3.2.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará 

formada 01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga 
ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número 
de vagas para o cargo ou função. 
 

3.3  - Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal Nº 3.298/99. 
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3.4  - As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99, 
particularmente, em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e 
local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  
 

3.5  - Os benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, do Decreto Federal Nº 3.298/99, deverão ser requeridos por 
escrito, durante o período das inscrições. O candidato deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada 
na Rua Maceió, 68 - Bairro Metrópole - CEP 17900-000 - Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição: 
a) Requerimento  solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 

município/concurso para o qual se inscreveu; 
b) Laudo Médico (original ou cópia reprográfica autenticada) 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 a previsão de adaptação à prova; 

c) Solicitação de prova especial , se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência). 

 
3.6  - Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 

encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com 
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
 

3.7  - Aos deficientes visuais (cegos), serão oferecidas provas no sistema Braile e suas respostas deverão ser 
transcritas também em Braile. Os referidos candidatos deverão levar para esse fim, no dia da aplicação da 
prova, reglete e punção, podendo ainda, utilizar-se de soroban. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão 
oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra correspondente a corpo 24. 
 

3.8  - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos. 

 
3.9  - Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   
 

3.10 - Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital não serão considerados 
como pessoas com deficiência e não terão prova especial preparada, sejam quais forem os motivos alegados. 

 
3.11 - Ao ser convocado para investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 

credenciado pelo Município, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com 
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.12 - Após o ingresso do candidato com deficiência, este não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

4.   DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS 

 
4.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para o cargo de Educador Infantil  e, 

exclusivamente, de provas para os demais cargos. 
 

4.1.1- Para os cargos Motorista  e Operador de Máquina  o Concurso Público será realizado em duas fases:  
 
1ª FASE – Provas Objetivas  (escrita) – Eliminatória e Classificatória e; 
2ª FASE – Provas Práticas  – Eliminatória e Classificatória.  
 

4.2 - A duração da prova será de 3h (três horas) , já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas. 
 

4.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado com antecedência mínima de 1 (uma) hora, munido de 
caneta azul ou preta, lápis preto e borracha e UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
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4.3.1- Os candidatos aos cargos de Motorista  e Operador de Máquina  deverão portar e apresentar, por ocasião da 
prova prática, sua Carteira de Habilitação, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de 
validade. 
 

4.4 - As provas objetivas (escritas)  desenvolver-se-ão em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, 
na forma estabelecida no presente Edital. 
 

4.5 - A prova prática  objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato de forma teórica e por 
meio de demonstração prática das atividades inerentes ao cargo ou função, respeitando-se o conteúdo 
programático descrito no presente Edital.  
 

4.6 -   Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de consultas 
bibliográficas, comunicação com outros candidatos, ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina 
calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, mp3, notebook, 
palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o 
uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares.  
 

4.6.1- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão guardados em sacos 
plásticos fornecidos pela CONSESP, lacrados e colocados embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se. 
Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão ser colocados no chão sob a guarda do 
candidato. Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. O candidato que for flagrado na 
sala de provas portando qualquer dos pertences acima será excluído do concurso. 
 

4.6.2- Recomenda- se aos candidatos não levarem para o lo cal de provas aparelhos celular , contudo, se levarem, 
estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas e acondicionados em invólucro 
fornecidos pela Consesp. O candidato que for surpreendido portando celular fora da embalagem lacrada 
fornecida pela Consesp, mesmo que desligado, (off-line)  ou dentro dela, porém ligado, (on-line)  serão excluídos 
do Concurso Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive responderem 
criminalmente por tentativa de fraude em concursos. 
 

4.7 -   Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 
ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
Coordenação do Concurso. 
 

4.8 -   O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após 1h30 (uma hora e meia) do horário 
previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo entregar ao Fiscal da Sala o caderno 
de questões e respectiva 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. 
 

4.9 - Ao final das provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, a fim de assinar o verso das folhas 
de respostas e, na sala da coordenação, assinar o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o 
fiscal e coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 

 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
JARDINEIRO 
ZELADORA 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

15 10 10 05 
 
MOTORISTA 
OPERADOR DE MÁQUINA 
Conhecimentos Específicos  Língua P ortuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  Prática  

15 10 10 05 SIM 
 
OPERÁRIO 

Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  
15 15 10 

 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ENCANADOR 
ELETRICISTA 
FISCAL DE TRIBUTOS 
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LEITURISTA 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 
Conhecimentos Específicos  Língua Portuguesa  Matemática  Conhecimentos Gerais  

15 10 10 05 
 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR 

OU NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO 
EDUCADOR INFANTIL 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática 
Conhecimentos Gerais  

Educação  
10 10 10 10 

 
NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
ASSISTENTE SOCIAL 
CONTADOR 
DENTISTA 
ENFERMEIRO 
ENGENHEIRO CIVIL 
FARMACÊUTICO 
NUTRICIONISTA 
QUÍMICO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  

Informática  
20 10 10 

 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 10H 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  

Saúde Pública  
20 10 10 

 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
MÉDICO PEDIATRA 

Conhecimentos Específicos  
Língua Portuguesa 

Conhecimentos Gerais  
Área de Atuação  Clínica Geral  Saúde Pública  

10 10 10 10 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 

Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  

Veterinária  
20 10 10 

 
5.1   - A classificação final obedecerá a ordem decrescente de notas ou média. 
 

6.  DAS MATÉRIAS 

 
6.1   - As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos são as constantes no Anexo II do 

presente Edital. 
 

7.   DOS TÍTULOS 
 
7.1   - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para o cargo de Educador Infantil  e, 

exclusivamente, de provas para os demais cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 

 

Titulo Valor de Cada  
Título 

Valor Máximo 
dos Títulos 

Doutorado: Diploma devidamente registrado, de conclusão de 
Doutorado, ou Certificado de Conclusão de Doutorado na área 
específica, acompanhado do Histórico Escolar, desde que estes 
cursos sejam reconhecidos pelo MEC. 

10 10 
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Mestrado: Diploma devidamente registrado, de conclusão de 
Mestrado, ou Certificado de Conclusão de Mestrado na área 
específica, acompanhado do Histórico Escolar, desde que estes 
cursos sejam reconhecidos pelo MEC. 

7 7 

Pós Graduação: Certificado e/ou certidão de Conclusão de Curso, 
com Carga Horária Mínima de 360 horas, na área específica, 
acompanhado do Histórico Escolar, desde que estes cursos 
sejam reconhecidos pelo MEC. 

3 3 

Certificado de Conclusão de Cursos de capacitação e/ou 
aperfeiçoamento técnico na área específica do cargo, sendo 
considerados apenas certificados com 15 ou mais horas e 
realizados a partir de primeiro de janeiro de 2011. 

0,2 para cada 
 8 horas 2,0 

 
7.2   - Serão pontuados como títulos, Certificado/Declaração em papel timbrado da instituição, contendo assinatura e 

identificação do responsável e a respectiva carga horária, que ateste sobre a conclusão total do curso e 
aprovação e entrega do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

7.3  - Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos 
congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes e deverão ser traduzidos por tradutor oficial 
juramentado.  
 

7.4   - A soma total dos títulos não poderá ultrapassar “10 (dez) pontos”. 
 

7.5   - Sobre a nota obtida pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final. 
 

7.6   - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação”  e não de “aprovação”.  
 

7.7   - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o enc erramento das 
mesmas , em salas especialmente designadas , CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO 
DE EVENTUAIS TÍTULOS  que possuam, conforme o item 7.1 do presente Edital. Não serão considerados os 
títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados e estes deverão ser 
apresentados e entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de i nscrição do candidato,  
conforme o modelo abaixo, que será recebido, com aposição de número de protocolo por meio de etiqueta 
adesiva e entrega de cópia ao candidato, recomendando-se que a mesma seja colada no respectivo Cartão de 
Convocação ou comprovante de inscrição. 

 
 

7.8   - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas EXCLUSIVAMENTE em cartório. 
 

7.9   - Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato que não os apresentar no dia e horário determinados. 
 

7.10 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

7.11 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 365 dias corridos, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 
 

7.12 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito. Quando o 
título apresentado se constituir em um dos pré-requisitos, a graduação deverá ser apresentada, sob pena de ser 
considerado pré-requisito e não título. 

 

8.   DAS NORMAS 

 
8.1 - LOCAL - DIA - As provas serão realizadas no dia 08 de novembro de 2015,  no horário descrito abaixo, em 

locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da Prefeitura, por 
meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) 
dias.  
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8.1.1- HORÁRIOS 
 

Abertura dos portões – 8:00 horas  
Fechamento dos port ões – 8:45 horas  

Início das Provas – 9:00 horas  
 
8.1.2 - Recomenda-se aos candidatos comparecer 1 (uma) hora antes do horário marcado para o início das provas, 

pois, os portões serão fechados as 8:45h (oito horas e q uarenta e cinco minutos), não sendo permitida a 
entrada de candidatos retardatários.  
 

8.1.3-  Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares nas escolas localizadas na cidade, a CONSESP e o 
Município de Quatro Pontes/PR poderão alterar horários das provas ou até mesmo dividir a aplicação das provas 
em mais de uma data, cabendo aos candidatos a obrigação de acompanhar as publicações oficiais e por meio 
do site www.consesp.com.br  
 

8.2   - Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o cartão de 
convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. Não haverá, sob qualquer 
pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas.  
 

8.3   - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem a utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. Reserva-se ao Coordenador 
do Processo Seletivo Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de excluir da sala 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 da provas. 
 

8.4   - 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. 
 

8.5  - É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Processo Seletivo Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso da 
Prefeitura, devendo, ainda, manter atualizado seu endereço. 

 

9.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1   - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência 

os seguintes: 
 

 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 

 b) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos, se houver. 
 

 c) maior idade. 
 

9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará 
por meio de sorteio. 
 

9.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número 
de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da 
Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes 
critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

10.  DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
10.1 - A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos por disciplina, conforme a fórmula abaixo: 
 

xNAD
TQD
100

ND =  

 

 ONDE: 
ND = Nota na Disciplina 
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NAD = Número de acertos na Disciplina  
TQD = Total de Questões na Disciplina 
 

10.2 - As disciplinas terão os seguintes pesos: 
 

a) Conhecimentos Específicos que terá peso “3” (três); 
b) Língua Portuguesa que terá peso “1” (um) 
c) Matemática que terá peso “1” (um) 
d) Conhecimentos Gerais que terá peso “1” (um). 

 
10.3 - A nota da prova escrita será obtida com aplicação da fórmula abaixo, conforme a composição prevista no item 5: 

 

6
CEx3+CGx1+MATx1+LPx1

NPO =    ou  
3

CGx1+MATx1+LPx1
NPO =    ou  

5
CEx3+CGx1+LPx1

NPO =  

 

 ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
LP = Língua Portuguesa 
MAT = Matemática 
CG = Conhecimentos Gerais 
CE = Conhecimentos Específicos 
 

10.4 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver média ponderada igual ou superior a 50 
(cinquenta) pontos. 
 

10.4.1- O candidato que auferir a média ponderada inferior a 50 (cinquenta) pontos será desclassificado do Concurso 
Público. 

 

11.  DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
11.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática busca aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do 

candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, 
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação 
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. 
 

11.2 - A prova prática  será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a 
"Capacidade Técnica".  
 

11.3 - A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

11.4 - Os candidatos deverão portar e apresentar, por ocasião da prova prática, sua Carteira de Habilitação em via 
original, sem restrições na categoria exigida pelo Edital e dentro do prazo de validade. 
 

11.5 - O candidato realizará a prova prática em um caminhão. 
 

11.6 - Especificação dos testes a serem verificados na prova prática para o cargo: MOTORISTA 
 
a) O exame de direção veicular será realizado em percurso, a ser determinado no momento da prova, na 
presença de examinadores, com duração máxima de 20 (vinte) minutos. 
 
b) No exame será avaliado o comportamento do candidato em relação aos procedimentos a serem observados 
no veículo antes de iniciar o exame de direção veicular, as regras gerais de trânsito e o desempenho na 
condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do câmbio e freios, localização do veículo na pista, 
velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como 
também outras situações verificadas durante a realização do exame.  
 
c) O candidato será avaliado, em função da pontuação negativa por faltas cometidas durante todas as etapas 
do exame, atribuindo-se a seguinte pontuação: 
 

I -  uma falta eliminatória: 100 (cem) pontos negativos; 
II -  uma falta grave: 07 (sete) pontos negativos; 
III -  uma falta média: 05 (cinco) pontos negativos; 
IV -  uma falta leve: 03 (três) pontos negativos. 

 
I – Faltas Eliminatórias: 

- desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; 
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- avançar sobre o meio fio; 
- não colocar o veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo máximo de cinco 

minutos;  
- avançar sobre o balizamento demarcado quando do estacionamento do veículo na vaga; 
- transitar em contramão de direção; 
- não completar a realização de todas as etapas do exame; 
- avançar a via preferencial; 
- provocar acidente durante a realização do exame; 
- exceder a velocidade regulamentada para a via; 
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima. 

 
II – Faltas Graves: 

- desobedecer a sinalização da via, ou ao agente da autoridade de trânsito; 
- não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
- não dar preferência de passagem ao pedestre que estiver atravessando a via transversal para onde se 

dirige o veículo, ou ainda quando o pedestre não haja concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal 
verde para o veículo ; 

- manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte dele; 
- não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; 
- não usar devidamente o cinto de segurança; 
- perder o controle da direção do veículo em movimento; 
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza grave. 

 
III – Faltas Médias: 

- executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o freio de mão inteiramente livre; 
- trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da circulação, do veículo e do 

clima; 
- interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da prova; 
- fazer conversão incorretamente; 
- usar buzina sem necessidade ou em local proibido; 
- desengrenar o veículo nos declives; 
- colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; 
- usar o pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; 
- entrar nas curvas com a engrenagem de tração do veículo em ponto neutro; 
- engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso; 
- cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média. 

 
IV – Faltas Leves: 

- provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado; 
- ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; 
- não ajustar devidamente os espelhos retrovisores; 
- apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado e em movimento; 
- utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; 
- dar partida ao veículo com a engrenagem de tração ligada; 
- tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração em ponto neutro; 
- cometer qualquer outra infração de natureza leve. 

 

d) A nota final na prova prática do cargo de motorista será a subtração da soma de pontos negativos de 100 
(cem). 
 

11.7 - Especificação dos testes a serem verificados na prova prática para o cargo: OPERADOR DE MÁQUINA  
 

a) A avaliação consistirá em ligar o equipamento, dirigi-lo até o local determinado e executar uma tarefa própria 
do equipamento de forma adequada e atendendo as orientações de execução definidas pelo avaliador. 
 
b) A avaliação será feita pelo desempenho do candidato dentro das normas técnicas e legais, levando-se em 
consideração o uso e aproveitamento do equipamento utilizado e terá duração máxima de 10 (dez) minutos.  
 
c) Fatores a serem avaliados e pontuação:  

I -  Verificação da Máquina (pneus, água, óleo, bateria) – 0 a 10 (zero a dez) pontos 
II -  Habilidades ao operar o veículo – 0 a 50 (zero a cinquenta) pontos 

III -  Aproveitamento da Máquina - 0 a 10 (zero a dez) pontos 
IV -  Produtividade - 0 a 10 (zero a dez) pontos 
V -  Técnica/Aptidão/Eficiência - 0 a 20 (zero a vinte) pontos 

 
d) A nota final na prova prática do cargo de operador de máquinas será a soma dos pontos obtidos em cada 
um dos fatores verificados. 
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11.8 - Será considerado aprovado na prova prática o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 

 
11.8.1- O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do 

Concurso Público. 
 

12.  DO RESULTADO FINAL 

 
12.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva , o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos, se houver. 
 

12.2 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática , a nota final será a média aritmética 
obtida com a soma das notas nas provas objetivas e práticas, acrescido da soma dos títulos, se houver, cuja 
fórmula é a seguinte: 

2
NPPNPO

NF
+=  

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota na Prova Objetiva  
 

 NPP  =  Nota na Prova Prática  
 

13.  DOS RECURSOS 
 
13.1 - Para recorrer o candidato deverá: 

- acessar o site www.consesp.com.br   
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados. 

 
13.1.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias a contar da divulgação oficial, excluindo-se o dia da 

divulgação para efeito da contagem do prazo: 
 

a) da homologação das inscrições; 
b) dos gabaritos; (divulgação no site) 
c) do resultado do concurso em todas as suas fases. 

 
13.1.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados via postal ou via fax.  

 
13.2- Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, 

com as modificações necessárias, que permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias. Caberá à CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação de questões julgadas 
irregulares.  
 

13.2.1- 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. 
 

13.3 - Os recursos deverão estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de 
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível. 
 

13.4 - Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de mérito. A 
Comissão constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso 
adicional pelo mesmo motivo. 

 

14.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
14.1  - 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. 
 

14.2  - A falsidade ou 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 de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

14.3  - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame não se responsabilizam por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
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14.4  - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como 

corretas as duas normas ortográficas.  
 

14.5  - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, entre as 13h e as 18h da segunda-feira subsequente à data da aplicação da prova e 
permanecerão no site pelo prazo de 2 (dois) dias. 
 

14.6  - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br. 
 

14.7  - Após 180 (cento e oitenta) 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. 
 

14.8  - O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
 

14.9  - 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 Administração. 
 

14.10- A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 
não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente 
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão ser convocados para vagas pré-existentes na 
data deste edital, as que vagarem e as que eventualmente forem criadas dentro do prazo de validade do presente 
concurso. 
 

14.11- Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde, elaborado por 
médicos especialmente designados pelo Município de Quatro Pontes/PR e apresentação de documentos legais 
que lhe forem exigidos. 
 

14.12- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 20, de 
04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas hipóteses de 
acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior. 
 

14.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam com qualquer dos sócios da CONSESP – 
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 
1.591 a 1.595 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. 
 

14.14- Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades na prova. 
 

14.15- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pelo Município por meio de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pela Portaria nº 210, de 14 de julho de 2015 e CONSESP – Concursos, 
Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., por meio de Comissão Organizadora especialmente 
constituída pela Portaria nº 246/2015, de 31 de agosto de 2015.  
 

14.16- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos 
constantes do presente Edital, a critério da Administração. 
 

14.17- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos ou nas 
provas, eliminarão o candidato do Concurso Público. 
 

14.18- Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.  
 

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

Quatro Pontes/PR, 11 de setembro de 2015. 
 
 
 

Paulo César Feyh 
Prefeito 



 
 
 
 
 

13 
 

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES 
Estado do Paraná 

ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: preenche formulários diversos, consultando fontes de informações disponíveis, para 
possibilitar a apresentação dos dados solicitados; prepara a relação de pagamentos efetuados, consultando 
documentos e anotações realizados, para facilitar o controle financeiro; providencia pagamentos emitindo cheques ou 
entregando moeda corrente, para saldar obrigações assumidas; executa atividades próprias de departamento de 
pessoal, calculando folha de pagamento, efetuando registros, preenchendo guias e demais documentos afins, para 
cumprir dispositivos da legislação trabalhista; arquiva cópia de documentos emitidos colocando-os em postos 
apropriados, para permitir eventuais consultas e levantamento de informações; realiza levantamento do estoque de 
material existente, examinando registros efetuados, para proceder, caso necessário, à sua reposição; confere o material 
recebido, confrontando-o com dados contidos na requisição, examinando-os, testando-os e registrando-os, para 
encaminhá-los ao setor requisitante; opera microcomputadores e máquinas simples de escritório, datilografando ou 
digitando textos, fazendo cálculos e tirando cópias xerográficas, para contribuir na execução dos serviços de rotina; 
executa trabalhos relativos à administração de material e patrimônio, realizando levantamento e fixando plaquetas, para 
propiciar o efetivo controle dos bens existentes; Executa atividades de rotina administrativa; efetua serviços de 
digitação, cálculos aritméticos e matemáticos complexos; atua em rotinas de pessoal, finanças e controle, de 
planejamento, de manutenção e suprimentos ou de outra área administrativa; analisa documentos, prepara relatórios e 
planilhas gerais de sua área; executa outras atividades correlatas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL:  Aconselhar e orientar indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional, baseando-se no 
conhecimento sobre a dinâmica psicossocial do comportamento das pessoas e aplicando a técnica do serviço social de 
casos, para possibilitar o desenvolvimento de suas capacidades e conseguir o seu ajustamento ao meio social; 
promover a participação consciente dos indivíduos em grupos,      desenvolvendo suas potencialidades; desenvolver a 
consciência social do indivíduo, aplicando a técnica do serviço social de grupo aliada a participação em atividades 
comunitárias e na área de saúde, para atender as aspirações desse indivíduo e inter relacioná-lo ao grupo; colaborar no 
tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores econômicos que interferem no 
tratamento, para facilitar a recuperação da saúde; assistir as famílias nas suas necessidades básicas, orientando e 
fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico ou de outra natureza, para melhorar a sua situação e possibilitar 
uma convivência harmônica entre os membros; articular-se com profissionais especializados em outras áreas 
relacionadas a problemas humanos, intercambiando informações, a fim de obter novos subsídios para elaboração de 
diretrizes, atos normativos e programas de ação social referentes a campos diversos de atuação, como: orientação e 
reabilitação profissionais, desemprego, amparo a inválidos, acidentes e outros. 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA:  Atendimento aos clientes internos e externos; Orientar o leitor quanto ao uso da 
biblioteca; Registrar e catalogar os livros comprados ou doados; Registrar os leitores, renovando suas inscrições 
sempre que for necessário; Proceder o registro de entrega e devolução dos livros; Proceder a baixa dos livros 
registrados que estiverem danificados e sem condições de uso; Zelar pelos materiais, providenciar seu conserto e 
manutenção quando necessário, assegurando-lhes perfeitas condições de uso; Auxiliar a clientela a encontrar os livros 
de seu interesse e necessidade; Promover atividades no intuito de despertar o interesse pela leitura; Executar outras 
tarefas correlatas ao seu cargo e outras determinadas pelo chefe imediato. 
 
CONTADOR: Organizar e dirigir os serviços de contabilidade da instituição, planejando, supervisionando, orientando e 
participando da execução, de acordo com as exigências legais e administrativas. Planejar os sistemas de registros e 
operações contábeis atendendo as necessidades administrativas e as exigências legais. Proceder a análise de contas. 
Proceder ou orientar a classificação e avaliação das despesas. Elaborar e analisar relatórios sobre a situação 
patrimonial, econômica e financeira da entidade. Assessorar sobre problemas contábeis especializados da instituição, 
dando pareceres sobre práticas contábeis, a fim de contribuir para a correta elaboração de políticas e instrumentos de 
ação dos setores. Elaborar e assinar balancetes, balanços e demonstrativos econômicos financeiros. Participar de 
projetos multidisciplinares que visem o aperfeiçoamento da gestão econômico-financeira da instituição. Elaborar a 
prestação de contas junto ao tribunal de contas. Realizar treinamento na área de atuação, quando solicitado. Solicitar 
certidões negativas de débitos à órgãos federais e estaduais. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros 
eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação e autorização superior. Operar 
equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. 
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter 
organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua 
responsabilidade. 
 
DENTISTA: Praticar todos os atos pertinentes à odontologia decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso regular 
ou em cursos de pós-graduação e treinamentos. Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e 
exclusivo, indicadas em odontologia. Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive 
para justificação de falta ao emprego. Aplicar anestesia local e troncular. Prescrever e aplicar medição de urgência no 
caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente. Supervisionar os trabalhos realizados pelos 
auxiliares. Elaborar relatórios diários e mensais. Controlar pedidos e estoques de materiais permanentes e de consumo 
odontológico. Controlar informações pertinentes à sua atividade. Supervisionar e ajudar na organização, controle, 
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limpeza, lubrificação, esterilização de instrumentais, equipamentos, materiais e local de trabalho, conforme rotina 
odontológica da gerência de odontologia do sistema municipal de saúde. Responder e coordenar a administração da 
clínica, propiciando um bom desenvolvimento das atividades. Supervisionar estagiários (alunos) dos cursos de 
odontologia, auxiliar odontológico e técnico em higiene dental. Realizar treinamento e palestras na área de atuação, 
quando solicitado. Participar e/ou coordenar levantamentos e estudos epidemiológicos. Propor e/ou participar de ações, 
dentro dos princípios da odontologia integral, visando à proteção e recuperação do indivíduo no seu contexto biológico e 
social. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia 
em processo de qualificação com autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, 
quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, 
quando necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, 
máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. 
 
EDUCADOR INFANTIL:  Promover a adaptação das crianças admitidas ou remanejadas no CMEI; executar as 
atividades de acordo com o planejamento pedagógico, respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças; 
participar de reuniões, treinamentos e cursos de aperfeiçoamento para os quais forem convocadas; discutir com o 
Diretor, juntamente com o Departamento de Educação, Cultura e Esportes qualquer dúvida com relação ao 
planejamento e/ou dificuldades com as crianças e suas famílias, quando identificar problemas de aprendizagem, 
acatando a orientação recebida;  participar do planejamento das atividades psico-pedagógicas a serem desenvolvidas 
sob orientação do Departamento de Educação, Cultura e  Esportes e Diretor do CMEI; manter atualizada sobre as 
condições biopsicossociais da criança, estabelecendo um relacionamento afetivo com a mesma e de colaboração com 
sua família; receber e entregar as crianças aos responsáveis, nos horários estabelecidos pela CMEI; organizar e manter 
a ordem no ambiente onde se desenvolvem as atividades com as crianças organizar e acompanhar a criança na sua 
higiene pessoal (escovação de dentes, higiene das mãos antes e após as refeições, ida ao banheiro e banho); dar os 
medicamentos e dieta para a criança, conforme receita médica; responsabilizar-se pelas crianças de sua turma, durante 
o período em que estiver em na CMEI (educação, segurança, higiene e saúde), bem como auxiliar no cuidado de todas 
as crianças nos horários em que estiver em fora da sala; controlar a frequência das crianças, comunicando ao Diretor do 
CMEI quando observar excesso de faltas; organizar e manter atualizadas os dados (chamadas, avaliações, nome, data 
de nascimento) das crianças sob sua responsabilidade; acatar ordens da chefia imediata do CMEI, executando suas 
orientações; manter a higiene pessoal, conforme orientação do Serviço de Saúde Pública Municipal; lavar 
semanalmente os brinquedos existentes no Berçário e Maternal, e nas outras turmas quando for necessário. 
 
ELETRICISTA:  Executa trabalhos rotineiros de eletricista, colocando, fixando e montando quadros elétricos, caixas de 
fusíveis ou disjuntores. Efetuam ligações de fios e fonte fornecedora de energia, reparo e substituição de tomadas, 
alarmes, campainhas. Executam manutenção corretiva e preventiva em motores e bombas do sistema de transporte de 
água e outros equipamentos elétricos. Realiza serviços de aterramento em diversos sistemas e participa de 
planejamento de plano de prevenção de consumo elétrico; Executar quaisquer outras atividades correlatas. 
 
ENCANADOR: Executar assentamento de tubos e conexões. Executar e reparar ramais domiciliares. Corrigir 
vazamentos em redes de água, bem como desobstruir as redes de esgoto. Montagem de caixa de hidrômetros para 
ligação de água. Efetuar a conexão de esgoto sanitário e água entre aresidência e a rede local. Dirigir sempre que 
necessário, carro e /ou moto para o desempenho de suas atribuições. Executar tarefas correlatas. 
 
ENFERMEIRO: Identificar as necessidades de enfermagem, realizando entrevistas, participando de reuniões e através 
de observação sistematizada, preservar e recuperar a saúde; elaborar plano de enfermagem, baseando-se nas 
necessidades identificadas para determinar a assistência a ser prestada pela equipe de enfermagem no período de 
trabalho; executar diversas tarefas de enfermagem, como administração de sangue e plasma, controle de pressão, 
monitorização e aplicação de respiradores artificiais, prestação de cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva 
e de higiene pessoal; proceder a aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações de estômago, 
visicais e outros tratamentos, valendo-se dos seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o maior grau possível de 
bem estar físico, mental e social aos pacientes; executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado; 
adaptar o paciente ao ambiente hospitalar e aos métodos terapêuticos que lhe são aplicados; prestar cuidados “Post 
Mortem” como enfaixamentos e tamponamentos, utilizando algodão, gases e outros materiais para evitar eliminação de 
secreções e melhorar aparência do local afetado; fazer estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às 
atividades, elaborando escala de serviço e atribuições diárias e especificando e controlando equipamentos, materiais 
permanentes e de consumo, para segurar o desempenho adequado dos trabalhos de enfermagem; coordenar os 
trabalhos da equipe de enfermagem, realizando reuniões de orientação e avaliação para manter os padrões desejáveis 
de assistência aos pacientes; requisitar e controlar medicamentos, apresentando a receita médica devidamente 
preenchida, dando saída no livro de controle, para evitar desvios dos mesmos e atender as disposições legais; avaliar a 
assistência de enfermagem, analisando e interpretando dados estatísticos e registrando as atividades para estudar o 
melhor aproveitamento de pessoal; planejar, organizar e administrar serviços em unidades de enfermagem ou em 
instituições de saúde, desenvolvendo atividades técnico-administrativas na elaboração de normas, instruções e rotinas 
específicas, para padronizar procedimentos e racionalizar os trabalhos, no sentido de servirem de apoio a atividades 
afins. 
 
ENGENHEIRO CIVIL: Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia; elaborar normas e acompanhar 
concorrências; elaborar cronogramas físico-financeiros, diagramas e gráficos relacionados à programação da execução 
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de planos de obras; acompanhar e controlar a execução de obras que estejam sob encargo da prefeitura municipal ou 
de terceiros; promover levantamentos das características de terrenos onde serão executadas as obras; analisar 
processos e aprovar projetos de loteamento quanto aos seus diversos aspectos técnicos, tais como: orçamento, 
cronograma, projetos de pavimentação, energia elétrica, entre outros; promover a regularização dos loteamentos 
clandestinos e irregulares; fiscalizar a execução do plano de obras de loteamento, verificando o cumprimento de 
cronogramas e projetos aprovados; realizar adaptações de projetos de obras públicas em função das dificuldades e 
necessidades do órgão competente durante a execução do projeto; proceder a cotação de preços de mercado; elaborar 
projetos de sinalização; atuar no plano de combate a enchentes; participar na discussão e interagir na elaboração das 
proposituras de legislação de edificações e urbanismos, plano diretor e matérias correlatas; expedir certidões na área e 
em matérias de sua competência; executar outras atribuições afins. 
 
FARMACÊUTICO: Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, 
imunobiológicos, sanitários e insumos correlatos. Orientar sobre uso de produto se prestar serviços farmacêuticos; 
realizar pesquisa sobre os efeitos de medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos 
seres humanos e dos animais. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS:  Lavrar notificações e autos de infração por contravenção aos Códigos de Obras, Postura e 
Tributário, exercer a fiscalização do comércio ambulante; apreender por infração de leis e regulamentos, mercadorias, 
animais, objetos negociados ou abandonados nas ruas ou logradouros públicos; registrar para conhecimento do setor 
de cadastro de atividades, o início e o encerramento das atividades comerciais, industriais e domiciliares e de todas as 
alterações ocorridas; efetuar a pedido dos órgãos municipais, modificações, intimações, e qualquer outra diligência, 
verificar sobre a existência de táxis trafegando sem o licenciamento ou pagamento das taxas devidas; executar tarefas 
correlatas. 
 
JARDINEIRO:  Executar o plantio de sementes e mudas de diversas espécies vegetais; proceder ao plantio de flores, 
árvores, arbustos, gramíneas e outras espécies de plantas ornamentais; limpar e conservar os jardins; executar serviços 
de ornamentação em canteiros; preparar a terra, efetuar os tratos necessários; plantar, replantar, reformar canteiros em 
jardins e parques em geral; podar árvores, gramas e outras plantas; zelar pela limpeza e conservação dos jardins, 
parques, gramados, etc; aplicar inseticidas, fungicidas e herbicidas sob orientação superior; executar pinturas em meios 
fios e faixas de vias e logradouros públicos, zelar pela limpeza e conservação dos equipamentos e ferramentas de 
trabalho; executar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. 
 
LEITURISTA: Fazer leituras de hidrômetros e medidores de consumo de água no sistema de saneamento urbano e 
rural, verificar o consumo de água dos consumidores, anotarem, emitir e entregar a fatura de consumo de água dos 
munícipes, comunicar indícios de fraude; emitir avisos de débitos e avisos de cortes; Executar outras tarefas 
compatíveis com as previstas no cargo. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 10H e 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H 
Prestar atendimento médico e ambulatorial; examinando pacientes, solicitando e interpretando exames, prescrevendo, 
orientando e acompanhando a evolução, registrando a consulta em documentos próprios; e encaminhando quando 
necessário; Executar atividades médico-sanitarista, exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno 
porte, ambulatoriais, dentro das especialidades básicas do modelo assistencial, conforme sua área deatuação, 
desenvolvendo ações que visem à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população; Participar de equipe 
multiprofissional, na elaboração de diagnóstico de saúde da área, analisando dados de morbidade e mortalidade, 
verificando os serviços e a situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a 
serem implantadas; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando 
de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Participar na 
elaboração e/ou adequação de programas, normas, visando à sistematização e melhoria da qualidade de ações de 
saúde; Participar de equipe multidisciplinar contribuindo com dados e informações para aelaboração, planejamento e 
execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde. Orientar a equipe de técnicos e assistentes 
nas atividades delegadas. Realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos. Participar 
de treinamento na área de atuação, quando solicitado. Assinar declaração de óbito. Atuar, na qualidade de instrutor de 
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação com 
autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao 
exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício 
das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de 
trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Proferir palestras dentro da área da abrangência. Atendimento aos 
servidores municipais em acidentes de trabalho com preenchimento da respectiva documentação. Zelar pela 
conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local de 
trabalho. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA:  Prestar atendimento examinando pacientes, solicitando e interpretando 
exames complementares, prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando todos os seus 
atos com os recursos disponíveis, referenciando e contra-referenciando os pacientes. Participar da Equipe 
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multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde, contribuindo com dados e informações na verificação dos 
serviços e da situação de saúde da comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem 
implantadas; Integrar a equipe multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas e procedimentos 
operacionais, visando a melhoria na qualidade de ações de saúde prestadas no serviço de pronto-atendimento. 
Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, participando de estudos de 
casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência integral ao indivíduo; Zelar pela conservação, 
preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local de trabalho. Participar na 
elaboração e ou adequação de programas, normas, visando à sistematização e melhoria da qualidade de ações de 
saúde; Participar de equipe multidisciplinar contribuindo com dados e informações para a elaboração, planejamento e 
execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde. Orientar a equipe de técnicos e assistentes 
nas atividades delegadas. Participar de treinamento na área de atuação, quando solicitado. Assinar declaração de óbito. 
Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em 
processo de qualificação com autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando 
autorizado e necessário ao exercício das demais atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando 
necessário ao exercício das demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, 
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Proferir palestras dentro da área da 
abrangência. Atendimento aos servidores municipais em acidentes de trabalho com preenchimento da respectiva 
documentação. 
 
MÉDICO PEDIATRA:  Prestar atendimento examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares, 
prescrevendo e orientando tratamento, acompanhando a evolução, registrando todos os seus atos com os recursos 
disponíveis, referenciando e contra-referenciando os pacientes. Participar da Equipe multiprofissional na elaboração de 
diagnóstico de saúde, contribuindo com dados e informações na verificação dos serviços e da situação de saúde da 
comunidade, para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem implantadas; Integrar a equipe 
multiprofissional na elaboração e/ou adequação de normas e procedimentos operacionais, visando à melhoria na 
qualidade de ações de saúde prestadas no serviço de pronto-atendimento. Executar atividades médico-sanitarista, 
exercendo atividades clínicas, procedendo a cirurgias de pequeno porte, ambulatoriais, dentro das especialidades 
básicas do modelo assistencial, conforme sua área de atuação, desenvolvendo ações que visem à promoção, 
prevenção e recuperação da saúde da população; Coordenar as atividades médicas, acompanhando e avaliando as 
ações desenvolvidas, participando de estudos de casos, estabelecendo planos de trabalho, visando prestar assistência 
integral ao indivíduo; Participar na elaboração e ou adequação de programas, normas, visandoà sistematização e 
melhoria da qualidade de ações de saúde; Participar de equipe multidisciplinar contribuindo com dados e informações 
para a elaboração, planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde da 
criança. Realizar exames em peças operatórias ou de necropsia para fins de diagnósticos. Participar de treinamento na 
área de atuação, quando solicitado. Assinar declaração de óbito. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos e 
outroseventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação com autorização superior. 
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. 
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade. Proferir palestras dentro da área da abrangência. Atendimento aos servidores municipais em 
acidentes de trabalho com preenchimento da respectiva documentação. Zelar pela conservação, preservação e 
manutenção dopatrimônio, equipamentos e materiais de consumo do seu local de trabalho. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO: planejar e desenvolver campanhas e serviços de fomento e assistência técnica à criação de 
animais e à saúde pública, em âmbito municipal, valendo-se de levantamentos de necessidades e do aproveitamento 
dos recursos existentes; proceder a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais, realizando exames 
clínicos e de laboratório, para assegurar a sanidade individual coletiva desses animais e estabelecer a terapêutica 
adequada; promover o controle sanitário da reprodução animal destinada à indústria e à comercialização no Município, 
realizando exames clínicos, anatomopatológicos, laboratoriais ante e post-mortem, para proteger a saúde individual e 
coletiva da população; promover e supervisionar a fiscalização sanitária nos locais de produção, manipulação, 
armazenamento e comercialização dos produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, determinando visita in 
loco, para fazer cumprir a legislação pertinente; orientar empresas ou pequenos comerciantes quanto ao preparo 
tecnológico dos alimentos de origem animal, elaborando e executando projetos para assegurar maior lucratividade e 
melhor qualidade dos alimentos; proceder ao controle das zoonoses, efetuando levantamento de dados, avaliação 
epidemiológica e pesquisas, para possibilitar a profilaxia de doenças; participar da elaboração e coordenação de 
programas de combate e controle de vetores, roedores e raiva animal; fazer pesquisas no campo da biologia aplicada à 
veterinária, realizando estudos, experimentos, estatísticas, avaliação de campo e laboratório, para possibilitar o maior 
desenvolvimento tecnológico da ciência veterinária; treinar os servidores envolvidos nas atividades relacionadas com 
fiscalização sanitária, bem como supervisionar a execução das tarefas realizadas; elaborar pareceres, informes técnicos 
e relatórios, realizando pesquisas, entrevistas, fazendo observações e sugerindo medidas para implantação, 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de atividades em sua área de atuação; participar das atividades administrativas, de 
controle e de apoio referentes à sua área de atuação; participar das atividades de treinamento e aperfeiçoamento de 
pessoal técnico e auxiliar, realizando-as em serviço ou ministrando aulas e palestras, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento qualitativo dos recursos humanos em sua área de atuação; participar de grupos de trabalho e/ou 
reuniões, realizando estudos, emitindo pareceres ou fazendo exposições sobre situações e/ou problemas identificados, 
opinando, oferecendo sugestões para fins de formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao 



 
 
 
 
 

17 
 

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES 
Estado do Paraná 

Município; integrar e realizar atividades de sindicância e processos administrativos; acompanhar o abate de animais e 
realizar outras atribuições compatíveis com sua especialização profissional. 
 
MOTORISTA: Dirige veículos automotores de pequeno, médio e grande porte, acionando os comandos de marcha e 
direção, conduzindo-o em trajeto determinado, de acordo com as regras de trânsito e instruções recebidas, para efetuar 
o transporte de passageiros, cargas, mercadorias e animais; inspeciona os veículos automotores, verificando os níveis 
de combustível, óleo, água, estado de funcionamento e dos pneus, para providenciar o abastecimento e reparos 
necessários; examina as ordens de serviço, verificando o itinerário a ser seguido, os horários, os números de viagens e 
outras instruções, para programar a sua tarefa; zela pelo bom andamento do transporte, adotando as medidas cabíveis 
na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a segurança dos serviços prestados aos transeuntes e 
veículos; providencia os serviços de manutenção, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu perfeito 
estado; recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da empresa, para permitir sua 
manutenção e abastecimento; pode efetuar reparos de emergência; Pode especializar-se na condução de um 
determinado tipo de veículo automotor; executa outras atividades correlatas. 
 
NUTRICIONISTA:  Planejar, coordenar e supervisionar serviços ou programas de nutrição nos campos hospitalares, de 
saúde pública, educação, trabalho e de outros. Analisar carências alimentares e o conveniente aproveitamento dos 
recursos dietéticos. Controlar a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos a fim de contribuir 
para a melhoria protéica, racionalidade, economicidade e higiene dos regimes alimentares. Participar de treinamento na 
área de atuação, quando solicitado. Desenvolver campanhas educativas e outras atividades correlatas, a fim de 
contribuir para a criação de hábitos e regimes alimentares adequados. Atuar, na qualidade de instrutor de treinamentos 
e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em processo de qualificação com autorização superior. 
Operar equipamentos e sistemas de informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais 
atividades. Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das demais atividades. 
Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas, equipamentos e local de trabalho, que estão sob 
sua responsabilidade. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA: Zelar pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na 
execução de suas tarefas; Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou 
caçamba, para escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Operar máquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água, esgoto e outros; Operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito 
de rio ou canal, ou extrair e cascalho; Operar máquinas providas de martelo acionado mecanicamente ou de queda 
livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso; Operar máquinas providas 
de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras; Operar máquinas providas de 
rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de estradas; Operar máquinas 
para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades 
do trabalho; Movimentar a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-la, segundo as 
necessidades de trabalho; Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os 
materiais escavados, para o transporte dos mesmos; Efetuar serviços de manutenção de máquina, abastecendo-a, 
lubrificando-a e executando pequenos reparos, para assegurar seu bom funcionamento; Serviços de Trator de pneu 
agrícola-subsolar e outras atribuições afins e correlatas ao exercício do cargo que lhe forem solicitadas. 
 
OPERÁRIO: Efetua limpeza e conservação nas instalações dos logradouros públicos sob orientação da chefia imediata; 
zela pela utilização e armazenamento de ferramentas e materiais de trabalho; efetua plantio, corte e cultivo de árvores e 
plantas; transporta materiais de pequeno vulto, bem como auxilia na construção civil; ajuda no carregamento e 
descarregamento de cargas de veículos pesados; efetua outras atividades correlatas no desempenho do cargo. 
 
QUÍMICO: Auxiliar na promoção da melhoria da qualidade de vida da população, coordenando e executando 
programas, projetos e políticas sociais e Ambientais desenvolvidos pela administração pública, direta, indireta, 
entidades e organizações populares dos municípios, em conformidade com o Conselho Profissional do Químico. 
Realizar pesquisas e experiências relativas à purificação da água e do esgoto, desenvolvendo processos novos ou 
aprimorados, por meio de testes de laboratório, físicos, físico-químicos e outros para determinar normas, métodos e 
procedimentos para o tratamento de águas impuras e controlar a qualidade do manancial disponível ao tratamento.  
Realizar experiências diversas, efetuando análises qualitativas e quantitativas para determinar o grau de pureza dos 
produtos químicos utilizados no tratamento de águas in natura. Realizar estudos, ensaios e experiências relacionadas à 
química, melhorando os processos aplicados ou estabelecendo novos processos baseados em resultados 
experimentais ou de outro tipo, para desenvolver e aplicar em sistemas, quer tecnologicamente, quer sob aspectos 
econômicos. Controlar todo o processo de tratamento de água in natura das diversas fases do processo (coagulação, 
decantação, filtração, cloração, correção de Ph e fluoretação), analisando suas características físico-químicas e 
bacteriológicas, determinando o grau de contaminação para decidir a forma de tratamento mais adequado a ser 
aplicado. Determinar proporções de cloro e de outras substâncias químicas a serem utilizadas em determinadas 
quantidades de água para eliminar bactérias e outros microorganismos nocivos, impurezas, sólidos suspensos e 
produtos químicos oriundos de lançamentos industriais e domésticos. Testar amostras extraídas de tanques, bombas, 
escoadouros e demais instalações existentes numa estação de tratamento de água, para detectar possíveis focos de 
contaminação e assegurar que os índices de impureza da água se mantenham abaixo dos limites tolerados. Emitir e 
assinar laudos físicos-químicos, bacteriológicos e hidrobiológicos. Prestar assessoria técnica-química, no tratamento de 
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água para fins potáveis, com laboratório físico-químico de controle, bem como dimensionar e quantificar material para 
as unidades de tratamento de água e esgoto. Atender e investigar denúncias relacionadas à poluição do meio ambiente, 
verificando a procedência das mesmas, emitindo laudos, pareceres técnicos, acionando fiscais, Vigilância Sanitária e 
demais órgãos competentes, a fim de assegurar a recuperação e preservação do meio ambiente. Colaborar com a 
disseminação do conhecimento, realizando pesquisas de campo da química orgânica, inorgânica, física, analítica, e 
ambiental, efetuando estudos, experiências e ensaios, criando ou aprimorado processos de transformação de materiais.  
Estudar a estrutura das substâncias, empregando princípios, métodos e técnicas conhecidas, para determinar a 
composição, propriedades e interações das substâncias e suas reações diante de transformações de temperatura, luz, 
pressão e outros fatores físicos. Possibilitar o controle de qualidade dos produtos e processos de fabricação que 
envolvam transformação de materiais, determinando métodos de análise, baseando-se em estudos, ensaios e 
experiências efetuadas em todos os campos da Química. Contribuir com a proteção do meio ambiente e a manutenção 
e melhoria da qualidade de vida da população, inspecionando empresas, veículos, residências, e outros 
estabelecimentos que possam causar ou estejam causando poluição ambiental, para deferimento ou não de alvará de 
localização ou de renovação, bem como de licenças ambientais, em conformidade com a legislação municipal e 
ambiental vigente, aplicando sanções quando necessário. Elaborar e supervisionar o planejamento e execução de 
projetos de licenciamento ambiental, avaliando impactos, riscos de contaminações, entre outros. Promover a melhoria e 
aperfeiçoamento das equipes profissionais e multiprofissionais, subsidiando decisões e ações bem como, participando 
efetivamente dos processos de planejamento e avaliação das mesmas. Articular informações, juntamente com 
profissionais de outras áreas e instituições, públicas ou privadas, preparando informes, laudos, pareceres e demais 
documentos, a fim de possibilitar o entendimento global das ações referentes a suas descobertas científicas, estudos de 
acordo com sua atribuição técnica. Prestar informações e orientações à população, visando proporcionar troca de 
conhecimentos, divulgar fatores de riscos e outros, participando dos grupos e/ou reuniões comunitárias. Zelar pelo 
cumprimento dos princípios de ética profissional, em conformidade com suas atribuições técnicas. Colaborar com a 
formação e no aprimoramento de outros profissionais de saúde, supervisionando e orientando ações, estágios e 
participando de programas de treinamento em serviço. Participar de grupos de trabalho e/ou reuniões com outras 
entidades públicas e/ou particulares, realizando estudos, exposições, palestras, seminários, sobre situações e 
problemas identificados, oferecendo sugestões, revisando, discutindo, trabalhos técnicos-científicos, para fins de 
informação, educação, formulação de diretrizes, planos e programas de trabalho afetos ao Município. Atender às 
diversas unidades do município sobre assuntos e exigências técnicas representando, quando designado, a Secretaria 
Municipal, Fundação ou Autarquia em que está lotado, bem como constituir comissões, diretorias de associações e 
entidades de classe. Realizar outras atribuições compatíveis com sua formação profissional 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Executar técnicas de enfermagem, principalmente de maior complexidade, respeitando 
a Lei do Exercício Profissional. Prestar assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo – internos e 
externos da unidade, conforme planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos 
programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município; participar das atividades de orientação dos 
profissionais da equipe de enfermagem, quanto às normas e rotinas; participar da organização do arquivo central da 
unidade, bem como dos arquivos dos programas específicos; colaborar na elaboração das escalas de serviços; 
executar e auxiliar na supervisão e no controle de material permanente, de consumo e no funcionamento de 
equipamentos; colaborar na elaboração de relatórios; realizar levantamento de dados para o planejamento das ações de 
saúde; treinamento e pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas na unidade; participar de reuniões, 
treinamentos e reciclagem; proceder o registro de dados estatísticos e dos procedimentos realizados; participar das 
atividades nos programas específicos desenvolvidos na rede básica de saúde do município, de acordo com a 
normatização do serviço; executar outras atribuições afins. 
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO:  Participar do estabelecimento de normas e dispositivos de segurança 
sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e instalações a fim de eliminar e ou minimizar riscos e acidentes; 
Instruir os funcionários sobre as normas de segurança, combate a incêndio e demais medidas de precaução de 
acidentes de trabalhos, ministrando palestras e treinamentos na área de segurança do trabalho; Realizar medições de 
luminosidade, ruído, temperatura, exposições a produtos químicos, anotando em formulários próprios para emitir 
pareceres referentes a concessão de adicionais de periculosidade, insalubridade entre outras; Investigar e analisar 
acidentes de trabalho envolvendo a frota pública, identificando as causas e propondo as soluções; Informar aos 
servidores e chefias em geral, as condições que possam causar danos à sua integridade e as medidas que atenuem ou 
eliminem esses riscos; Analisar riscos, acidentes e falhas no trabalho, investigando causas e propondo medidas 
corretiva e preventivas; Elaborar planilha e cálculo do coeficiente de freqüência e gravidades dos afastamentos do 
trabalho; Proceder a diligências, prestar informações e emitir pareceres; Desempenhar outras atividades correlatas 
 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL:  Controlar e organizar os cadastros, arquivos, fluxos e agendamento dos pacientes; 
identificar as necessidades e proceder a limpeza e higienização, conservação dos materiais, instrumentais e 
equipamentos de uso odontológico; conhecer a anatomia bucal; ler e interpretar prescrição de exames radiológicos em 
odontologia; promover a prevenção da cárie dental, removendo o tecido cariado e executando a remoção de placa 
bacteriana supra gengival; realizar profilaxia das doenças bucais, que comporta todos os procedimentos da 
Odontologia, a exemplo da profilaxia clínica, ou seja, todas as atividades de clínica, profilaxia cirúrgica e 
medicamentosa, entre outras; inserir, condensar, esculpir e polir substâncias restauradoras, conferindo também ao THD 
a atribuição de realizar moldagem de estudo para diagnóstico; exercer as atividades de nível médio técnico, para 
beneficiados da política nacional de saúde bucal, auxiliando os cirurgiões – dentistas a minimizar os agravos em saúde 
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bucal; participar de treinamento e capacitação de agentes multiplicadores das ações de promoção à saúde; participar de 
programas educativos atuando na promoção, prevenção e controle das doenças bucais; participar da realização de 
levantamentos e estudos epidemiológicos; auxiliar o cirurgião – dentista no planejamento, programação, orientação e 
supervisão das atividades de prevenção das patologias bucais; fazer demonstração de técnicas de escovação, orientar 
e promover a prevenção da cárie dental, por meio de aplicação de flúor e de outros métodos e produtos. - realizar 
tarefas afins. 
 
ZELADORA:  Efetua limpeza e conservação nas instalações da Prefeitura, escolas, creches e logradouros públicos: 
Zela pela utilização e armazenamento dos produtos de limpeza, materiais de trabalho e merenda escolar; Executa 
serviços em cozinhas e cantinas, no preparo e distribuição de refeições e bebidas, lavando utensílios e superfícies; 
Ajuda no cultivo da horta escolar; Ajuda no preparo e distribuição da merenda escolar para os alunos das escolas; 
Efetua outras atividades correlatas no desempenho da função. 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(verificar composição das provas no presente edital ) 
 
 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
Língua Portuguesa : Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das 
Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, 
numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  
 
Matemática : 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; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Livros diversos sobre História, Geografia, Estudos 
Sociais e Meio Ambiente.   
 
 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : 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, co-seno, 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.  
 
Conhecimentos Gerais:  Cultura Geral (Nacional e Internacional); História e Geografia do Brasil; Atualidades Nacionais 
e Internacionais; Meio Ambiente; Cidadania; Direitos Sociais – Individuais e Coletivos; Ciências Físicas e Biológicas – 
Ciência Hoje. FONTES: Imprensa escrita, falada, televisiva e internet; Almanaque Editora Abril – última; Livros diversos 
sobre História, Geografia, Estudos Sociais e Meio Ambiente.   
 
 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR 

OU NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 



 
 
 
 
 

21 
 

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES 
Estado do Paraná 

DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : 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, co-seno, 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.  
 
Conhecimentos Gerais:  
 

EDUCAÇÃO:  
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
BRASIL. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil (art. 205 a 217). Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 

out. 1988. 
DELORS, Jacques et al. Educação: um tesouro a descobrir – relatório para a UNESCO da Comissão Internacional 

sobre Educação para o século XXI. São Paulo: Cortez, 1998. 
MACEDO, Lino. Ensaios pedagógicos: como construir uma escola para todos?.  Porto Alegre: Artmed, 2005. 
RAMOS, Marise Nogueira. A pedagogia das competências: autonomia ou adaptaçã o?. São Paulo: Cortez, 2001. 
RIOS, Terezinha Azerêdo. Compreender e ensinar por uma docência de melhor qu alidade. 5 ed. São Paulo: Cortez 

Editora, 2001. 
 
 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Conhecimentos Gerais:  
 
INFORMÁTICA:  Noções sobre Sistemas Operacionais (Windows e Linux); Conhecimentos de Teclado; Conhecimentos 
sobre: Word, Excel e Power Point; Internet; Uso do correio eletrônico (Outlook); Noções sobre Segurança da 
Informação; Conceitos gerais sobre segurança física, lógica, firewall, criptografia e afins. 
 
SAÚDE PÚBLICA:  Diretrizes e bases da implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – Saúde; 
Organização da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde; Epidemiologia, história natural e prevenção de doenças; 
Reforma Sanitária e Modelos Assistenciais de Saúde – Vigilância em Saúde; Indicadores de nível de saúde da 
população; Políticas de descentralização e atenção primária à Saúde; Doenças de notificação compulsória; Código de 
Ética Médica; Atualidades sobre Saúde Pública e Medicina Geral; Saúde Pública; Medicina Social e Preventiva; Código 
de Processo Ético.  
 

VETERINÁRIA:  Epidemiologia; Medicina Social e Preventiva; Código de Ética; Código de Processo Ético; Saúde 
Pública; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre Medicina Veterinária.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética) 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Ata – Ofício – Memorando – Certidão – Atestado – Declaração – Curriculum Vitae – 
Procuração – Aviso – Comunicado – Circular – Requerimento – Portaria – Edital – Decreto – Carta Comercial – 
Organograma – Fluxograma – Recebimento e Remessa de Correspondência  Oficial – Impostos e Taxas – Siglas e 
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Abreviaturas – Formas de Tratamento em correspondências oficiais – Tipos de Correspondência – Atendimento ao 
público –  Noções de Protocolo – Arquivo e as Técnicas de Arquivamento – Assiduidade – Disciplina na execução dos 
trabalhos – Relações Humanas no trabalho – Poderes Legislativo e Executivo Municipal – Leis Ordinárias e 
Complementares – Constituição Federal Art. 6º a 11 – Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel – Uso 
do correio eletrônico e Internet. 
 
ASSISTENTE SOCIAL: Referência Bibliográficas :  
ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria Amália Faller (Org.). Família : Redes, Laços e Políticas Públicas . 5 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011 
BARBOSA, Rosangela Nair de Carvalho. Economia Solidária como Política Pública : uma tendência de geração de 

renda e ressignificação do trabalho no Brasil . 1 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
BARROCO, Maria Lúcia. Ética: fundamentos sócio-históricos. Vol 4. São Paulo: Cortez, 2008. 
BISNETO, José Augusto. Serviço  Social  e Saúde  Mental : uma análise institucional da prática. São Paulo: Cortez, 2007. 
BRAGA, Lea; CABRAL, Maria do Socorro Reis. Serviço Social na Previdência: trajetória, projetos pr ofissionais e 

saberes. 4 ed. São Paulo: Cortez, 2011. 
COUTO, Berenice Rojas. Direito Social e Assistência Social na sociedade bra sileira : uma equação possível?. 3 

ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
GUERRA, Yolanda D. A instrumentalidade do Serviço Social.  2 ed rev. São Paulo: Cortez, 1999.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche: Capital f inanceiro, trabalho e questão 

social. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2008.  
IAMAMOTO, Marilda Villela. Serviço Social na Contemporaneidade: trabalho e forma ção profissional . 4 ed. São 

Paulo: Cortez, 2001. 
IAMAMOTO, Marilda Villela; CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil: esboço de  uma 

interpretação histórico-metodológica. 24 ed. São Paulo: Cortez, 2008 
MAGALHÃES, Selma Marques. Avaliação e Linguagem : Relatórios, Laudos e Pareceres. 2 ed. São Paulo: Veras, 2006  
NETO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social . 2ed. São Paulo: Cortez, 1996 
PEIXOTO, Clarice Ehlers; CLAVAIROLLE, Francoise. Envelhecimento, políticas sociais e novas tecnologia s. Rio de 

Janeiro: FGV, 2005  
PEREIRA, Potyara. Política Social: temas & questões . São Paulo: Cortez, 2008. 
PONTES, Reinaldo Nobre. Mediação e Serviço Social . 2 ed. rev. São Paulo: Cortez, 1997 
VASCONCELOS, Ana Maria de. Prática do Serviço Social: Cotidiano, formação e alter nativas na área da saúde . 5 

ed. São Paulo: Cortez, 2007. 
Lei nº 8.069 de 13/07/1990. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais, 10ª 

edição, atualizado por Munir Cury, Malheiros Editores Ltda. 
Revista Serviço Social e Sociedade. Editora Cortez - ed ições:  
nº 56: Assistência Social e Sociedade Civil 
nº 57: Temas Contemporâneos 
nº 63: O enfrentamento da pobreza em questão 
nº 71: Especial Família 
nº 86: Espaço Público e Direitos Sociais 
nº 93:  Trabalho e Trabalhadores 
nº 95:  Especial “Serviço Social: Memória e História” 
nº 96:  Memória do Serviço Social. Políticas Públicas 
nº 97: Serviço Social, História e Trabalho 
nº 98: Mundialização do Capital e Serviço Social 
nº 99: Direitos, Ética e Serviço Social 
nº 100: O congresso da Virada e os 30 anos da Revista 
nº 101: Fundamentos críticos para o exercício profissional 
nº 102: Serviço Social e Saúde: múltiplas dimensões 
nº 103: Formação e exercício profissional 
nº 104 (Especial) : Crise Social - Trabalho e Mediações Profissionais 
nº 105: Direitos Sociais e política pública 
nº 106: Educação, trabalho e sociabilidade 
nº 107: Condições de Trabalho/Saúde 
nº 108 (Especial) : Serviço Social no Mundo. 
Legislação:  
BRASIL. Lei Federal nº 9.394/96. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 23 dez. 1996. 
______. Lei Federal nº 10.741/03. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, seção I, 3 out. 2003.  
______. Lei Federal nº 8.080/90. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes  e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, seção I, 19 set. 1990. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 05 out. 1988. (Os 
Direitos e Garantias Fundamentais, Da Ordem Social, Da Saúde, Da Previdência Social, Da Assistência Social, Da 
Educação, Da Cultura e do Desporto, da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso);  
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______. Lei Federal nº 8.069/90 (arts 1º ao 140). Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, seção I, 16 jul. 1990. 

Lei nº 8.742/93. Lei Orgânica da Assistência Social ;  
Lei nº 7.853. Dispõe sobre o apoio a pessoa portadora de deficiên cia ; 
Código de Ética Profissional ; 
Lei nº 8.662/93. Regulamenta a Profissão de Assistente Social ; 
Decreto nº 6.214 de 26/09/2007. Regulamenta o Benefício da Prestação Continuada . 
NOB / SUAS; 
NOB-RH / SUAS; 
NOB/SUS; 
Conhecimento sobre Programas e Projetos Sociais vigentes. 
 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA: Atendimento ao usuário: serviço de referência, orientação, pesquisas, recuperação do 
material no acervo; circulação (empréstimos, reservas e devoluções); Armazenagem e manutenção de acervos; A 
biblioteca na sociedade da informação e a comunicação científica. 
 
CONTADOR: Patrimônio Público; Situação Líquida; Lançamento; Redito; Receitas; Despesas; Livros obrigatórios; 
Livros contábeis acessórios; Tributos; Participação do Município em Tributos Estaduais; Aziendas Públicas; Bens 
Públicos; Estágios da receita orçamentária; Lei 4.320 de 17/03/1964; Contabilidade Pública; Lei 8.666, de 21 de junho 
de 1993 – (com alterações promovidas pelas Leis nº 8.883 de 08 de junho de 1994 e Nº 9.648 de 27 de maio de 1998) – 
Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), 
Contabilidade Pública: origem, conceito, campo de aplicação e legislação; Lei nº 4.320/64; Plano de Contas: conceito, 
estrutura e critérios de classificação das contas, sistemas de contas; Orçamento: origem e conceito, orçamento-
programa (conceitos básicos e legislação pertinente), princípios orçamentários, técnicas de elaboração orçamentária, 
plano plurianual de investimentos (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), 
movimentação de créditos e mecanismos retificadores do orçamento; Receita e Despesa Pública: conceitos, 
classificação, estágios e legislação; Demonstrações Contábeis: balanço orçamentário, balanço patrimonial, 
demonstração das variações patrimoniais; Licitação: conceito, finalidades, modalidades, dispensa e inexigibilidade; Lei 
nº 7.357 de 02 de setembro de 1985 (Dispõe sobre o cheque e dá outras providências); Lei nº 6.404/76 – Dispõe sobre 
a sociedade por ações. 
 
DENTISTA: Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; Preventiva; 
Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre Saúde 
Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
 
EDUCADOR INFANTIL:  Referências Bibliográficas : 
ASSIS, Orly Zucatto Mantovani de. Uma Nova Metodologia de Educação Pré-Escolar . Porto Alegre: Artmed, 1993. 
KAMII, Constance; DEVRIES, Rheta. Piaget para a educação pré-escolar. Porto Alegre: Artmed, 1991. 
FERREIRA, Idalina Ladeira; CALDAS, Sarah P. Souza. Atividades na Pré-Escola . São Paulo: Editora Saraiva, 1982. 
GADOTTI, Moacir. Pensamento Pedagógico Brasileiro . São Paulo: Ática, 2004. 
GARCIA, Regina Leite. Revisitando a Pré-escola . São Paulo: Cortez, 1997. 
HOFFMANN, Jussara. Avaliação Mediadora . Porto Alegre: Editora Mediação, 1995. 
______. Avaliação na Pré-escola . Porto Alegre: Editora Mediação, 1999. 
KAMII, Constance. A criança e o número.  Campinas: Papirus, 1998. 
______. Jogos em Grupo na Educação Infantil . São Paulo: Trajetória Cultural, 1991. 
KISHIMOTO, Tizuko Morchida. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 
LANDSMANN, Liliana Tolchinsky. Aprendizagem da Linguagem Escrita . São Paulo: Ática, 1998. 
LA TAILLE, Yves de. Piaget. Vygotsky. Wallon: teorias Psicogenéticas em discussão. São Paulo: Summus Editorial, 1992. 
MENEGOLLA, Maximiliano; SANT’ANNA, Ilza Martins. Por que Planejar? Como Planejar?  São Paulo: Editora Vozes, 1999. 
PIAGET, Jean; Inhelder, B. A Psicologia da Criança . Rio de Janeiro: Bertrand, 1990. 
OSTETTO, Luciana Esmeralda (org.). Encontros e encantamentos na educação infantil. Campinas: Papirus, 2000. 
OYAFUSO, Akiko; MAIA, Eny. Plano Escolar: caminho para a autonomia. São Paulo: CTE – Cooperativa Técnica 

Educacional, 1998. 
SEBER, Maria da Glória. Piaget: O diálogo com a criança e o desenvolvimento  do raciocínio . São Paulo: Scipione, 1997. 
SOUZA, Paulo Nathanael Pereira de. Pré-Escola: Uma Nova Fronteira Educacional. São Paulo: Livraria Pioneira, 1986. 
THIESSEN, Maria Lucia; BEAL, Ana Rosa. Pré Escola, tempo de educar.  São Paulo: Ática, 1998. 
VINHA. Telma Pileggi. O educador e a moralidade infantil:  uma visão construtivista. Campinas: Mercado de Letras, 2003. 
ZABALZA, Miguel A. Qualidade em educação infantil.  Porto Alegre: Artmed, 1998. 
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil . vol. 1 a 3. 

Brasília: MEC/SEF, 1998. 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a 

educação infantil – Volume 1. MEC/SEB, 2006. 
______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros nacionais de qualidade para a 

educação infantil – Volume 2. MEC/SEB, 2006. 
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ELETRICISTA: Conhecimentos das ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em eletricidade; 
Conhecimentos das normas de segurança; Conhecimento do material empregado; Qualidade do material; Isolantes; 
Cargas; Fases; Circuito; Prática da função; Regulagens com voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores; Serviços 
de Solda; Refletores; Antenas; Semáforos; Ligações elétricas provisórias e definitivas. 
 
ENCANADOR: Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; Equipamentos utilizados; Ligações de água; 
Ligações de esgoto; Válvulas; Registros; Hidrômetros; Tipos de Poços e Bombas d’água; Noções de motor de bombas; 
Segurança dos equipamentos. 
 
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, sigilo profissional, direitos e deveres do Enfermeiro, Código de Ética do 
Profissional Enfermeiro. Enfermagem em Saúde Pública:  Programas de Saúde (mulher, criança, idoso), Doenças 
Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de notificação compulsória, patologias 
atendidas em 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. 
 
ENGENHEIRO CIVIL: Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; Estática 
das Estruturas; Materiais de Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e Urbanismo; Geologia; 
Transporte; Estradas; Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; Concreto Protendido; 
Fundações; Saneamento Básico; Pontes; Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e Portos; Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto Cad. 
 
FARMACÊUTICO: Farmacologia : Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; 
Farmacodinâmica – Mecanismo de Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos 
medicamentos; Toxicologia; Interações medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; 
uso Racional de Medicamentos; Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança 
em farmácias; Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia 
baseada em evidências. Seleção de Medicamentos : Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de 
Medicamentos; Guias farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de 
Farmácia e Terapêutica. Medicamentos Sujeitos a Controle Especial : Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e 
antirretrovirais (Legislação e Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares 
e genéricos. Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica : Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas 
Práticas de Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, 
Fracionamento e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de 
Grande volume; Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de 
Qualidade : Controle de Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-
químicos, biológicos e microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Ética Profissional : Legislação 
Sanitária aplicada à Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica 
no Brasil e no mundo. Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde 
Pública no Brasil. O SUS. Epidemiologia:  Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos 
Epidemiológicos. Indicadores de Saúde Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde. Noções de controle de infecção hospitalar. Licitação e Aquisição de Produtos 
Farmacêuticos : Administração de Farmácia dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de 
medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; 
Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de 
Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque 
Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e Dispensação de Medicamentos. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS:  Impostos; Taxas; Emolumentos; Contribuição de melhoria; Lei 8.666; Código Tributário 
Nacional; Tributos na Constituição Federal; Legislação Tributária Municipal; Direito de Empresa – artigos 966 a 1195 do 
Código Civil; Poder de polícia; Procedimentos de início e término de fiscalização, auto de infração; Direito de Defesa; Lei 
de Execução Fiscal; Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) Prescrição e Decadência do 
crédito tributário. 
 
JARDINEIRO: Jardinagem - Noções; Sementes; Noções de Botânica; Solo e Adubação; Poda de árvores; Plantio; 
Replantio; O cultivo de frutas – fruticultura; Hortas; Arbustos e trepadeiras; Pragas e doenças em plantas; Gramados; 
Equipamentos; Ferramentas e utensílios comuns ao exercício da função.  
 
LEITURISTA: Sistemas de água e esgoto: princípios básicos; Identificação e uso de ferramentas para hidráulica, 
eletricidade e mecânica; Redes Hidráulicas, componentes, inspeção, manutenção e reparos; Bombas Hidráulicas; 



 
 
 
 
 

25 
 

MUNICÍPIO DE QUATRO PONTES 
Estado do Paraná 

Inspeção, fiscalização e tarifação; Conhecimento da capacidade de hidrômetros; Identificação de problemas técnicos e 
mecânicos com hidrômetros; aferição de hidrômetros; Tipos de tubulação; Tipos de conexão; Materiais utilizados; 
Equipamentos utilizados; Válvulas; Registros; Tipos de bombas d’água; Funções do Leiturista; Problemas técnicos e 
mecânicos dos hidrômetros; A aferição; A vazão.  
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 10H: Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, 
neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H: Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e 
prevenção de doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, 
cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, 
neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA: Área de Atuação:  Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos 
genitais femininos. Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. 
Climatério. Puberdade Fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções 
menstruais. Doenças sexualmente transmissíveis. Citogenética. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias 
genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário na mulher. Fístulas 
genitais. Ginecologia da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina 
psicossomática em ginecologia. Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo 
uterino. Afecções dos ovários e trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias 
Ginecológicas. Anomalias do desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunções sexuais. Leucorréias estados 
hiperandrogênicos. Estados hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. 
Abortamento. Ovulação. Fertilização. Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema 
Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-
puerperal. Bacia obstétrica. Relações Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. 
Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. 
Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do 
parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. Doenças intercorrentes no ciclo gravídico-puerperal. 
Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. 
Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos 
maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-
natal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias obstétricas. Diagnóstico e 
terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. Rotura prematura de 
membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Clínica Geral : Insuficiência 
Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência 
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 
Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO PEDIATRA: Área de Atuação:  Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e 
Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e 
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da 
criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, 
Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, 
estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios 
metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, 
Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 
insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: 
Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, 
Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 
Paciente Politraumatizado. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 
Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em 
Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; 
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; 
Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
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MÉDICO VETERINÁRIO: Conhecimentos Específicos : Extensão Rural: Projetos de extensão rural; elementos 
essenciais; Noções de comunicação rural; Noções de educação de adultos; Metodologia. Produção Animal:  
Bovinocultura de corte; Bovinocultura leiteira; Formação e manejo de pastagens: fenação e silagem; Técnicas básicas e 
auxiliares para aumentar a eficiência econômica das explorações animais; Manejo de rebanhos, reprodução animal e 
inseminação artificial. Defesa Sanitária Animal: Epidemiologia; Imunologia; Esterilização e desinfecção; Etiopatogenia, 
diagnóstico, tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades; Infecto-contagiosas e 
parasitárias,  das  espécies  bovinas,  bubalina,  equina,  suína,  ovina,  caprinos  e avicultura. Inspeção Sanitária de 
Produtos de Origem Animal em Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-mortem e destinação e 
aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos.  
 
MOTORISTA: Legislação e Regras de Circulação:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação 
e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio Ambiente; Cidadania; 
Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 62.127 de 16/01/68 e 
Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE DIREÇÃO VEICULAR:  Condução e operação veicular das diversas 
espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos 
do painel de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo; Carregamento e 
descarregamento de materiais, inclusive com basculamento. 
 
NUTRICIONISTA:  Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição.  Pirâmide Alimentar e seus grupos de 
alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de 
dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares. 
Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 
anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: Princípios 
básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e padronizações hospitalares. Nutrição Materno-
Infantil: Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde 
materno-infantil: gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética: Condições sanitárias, 
composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e 
cocção; compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e 
técnicas de higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível 
institucional. Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e nutricional. Municipalização da merenda escolar, 
Programas educativos - fatores determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica. 
Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura 
no fluxo dos alimentos. Legislação: (RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista. 
 
OPERADOR DE MÁQUINA: Legislação e Regras de Circulação:  Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas 
gerais de circulação e conduta; Sinalização de Trânsito; Direção defensiva; Primeiros Socorros; Proteção ao Meio 
Ambiente; Cidadania; Noções de mecânica básica de autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus Anexos, Decreto nº 
62.127 de 16/01/68 e Decreto nº 2.327 de 23/09/97. PRÁTICA DE OPERAÇÃO VEICULAR:  Condução de veículos da 
espécie; Manobras; Conhecimentos sobre os instrumentos do painel de comando; Manutenção do veículo; Direção e 
operação veicular de máquinas leves e pesadas motorizadas e não motorizadas. 
 
OPERÁRIO: a prova objetiva/escrita versará apenas sobre língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais . 
 
QUÍMICO: Modelo Atômico; Elemento Químico; Isótopos - Isóbaros - Isótomos; Números quânticos; Tabela periódica; 
Ligações; Orbital molecular; Propriedades periódicas; Hibridação do carbono; Introdução à Química Orgânica; Radicais; 
Isomeria; Reações; Álcoois; Ácidos carboxílicos; Sistemas químicos; Misturas; Massas atômicas e moleculares; Massa 
molar - Número de Avogadro; Cálculo Estequiométrico: Dalton - Lavoisier - Proust; Concentração; Misturas de soluções; 
Oxirredução; Pilhas; Eletrólise; Pressão de vapor; Radioatividade; Gases; Teoria de ionização de Arrhenius -
Nomenclaturas. 
 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM: Técnicas básicas de enfermagem; infecção hospitalar; ordem e limpeza na unidade; 
sinais vitais; movimentação e transporte de paciente; higiene corporal; posições e restrições de movimentos; coleta de 
material para exames; controle hídrico; dietas básicas e especiais; administração de medicamentos; cateterismo vesical 
masculino e feminino; lavagem gástrica; sondagem gástrica; curativo; enfermagem em clínica médica; enfermagem em 
clínica cirúrgica; enfermagem obstétrica; enfermagem pediátrica; ética profissional; lei que regulamenta o exercício da 
profissão; socorros de urgência; vacinação; aleitamento materno; doenças infecciosas e parasitárias.  
 
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO: Sistema de segurança do trabalho; Riscos e causas de acidentes; 
Prevenção de acidentes de trabalho; Fatores de riscos de acidentes; Normas e dispositivos de segurança; Fatores 
inseguros; Inspeção em postos de combate a incêndios, mangueiras, hidrantes, extintores e outros; Desenvolvimento da 
mentalidade prevencionista dos servidores; Instruções e orientação na elaboração e cartazes e avisos sobre prevenção 
de acidentes; Legislação; Principais causas e motivos de acidente do trabalho; Fatores que influenciam o triângulo do 
fogo; Tipos de extintores; CIPA - SIPAT; Mapeamento de risco; Tipos de Treinamentos. 
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TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL: Odontologia Social e Preventiva; Técnicas Radiográficas; Materiais Odontológicos; 
Instrumentais para Dentística; Problemas Periodontais; Anatomia Dentária; Doenças; Gengivite; Aftas; Cárie; Placa 
bacteriana; Flúor; Pacientes especiais na área odontológica. 
 
ZELADORA: Os alimentos; Proteção dos alimentos; Cuidados pessoais no trabalho – Segurança no trabalho; Da 
merenda escolar; Preparação dos alimentos; O gás de cozinha; Utilização e manuseio dos eletrodomésticos; 
Elaboração dos pratos; Estocagem dos alimentos; Controle de estoque; Melhor aproveitamento de alimentos; 
Conservação e validade dos alimentos; Relacionamento interpessoal; Conservação de alimentos e manipulação de 
carnes; Conservação e higiene; Conceitos básicos de alimentação, nutrição, nutrientes e alimentos; Relação entre 
saúde e alimento; A classificação dos alimentos; Os nutrientes e sua atuação no organismo; Seleção, conservação e 
condições inadequadas ao consumo dos alimentos; Cuidados ao compor frutas e verduras, alimentos enlatados, grão e 
farinhas, massas, doces e tortas, carnes, pescado, laticínios.  
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EDITAL Nº 067/2015 
RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 65/2015 DO CONCURSO PÚBLICO Nº  001/2015 

 
A Prefeitura Municipal de Quatro Pontes , Estado do Paraná, torna pública a Retificação Parcial do Edital nº 

65/2015 do Concurso Público n.º 001/2015 de 11 de setembro de 2015, publicado na imprensa local e na Sede da 
Prefeitura, RETIFICANDO os itens 5, 10.1, 10.2 e 10.3, que passam a ter a seguinte redação: 

 
 

5.   DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES 
 

NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
JARDINEIRO 
ZELADORA 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais 

15 10 10 05 
 
MOTORISTA 
OPERADOR DE MÁQUINA 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais Prática 

15 10 10 05 SIM 
 

OPERÁRIO 
CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 

Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais 
15 15 10 

 

NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
ENCANADOR 
ELETRICISTA 
FISCAL DE TRIBUTOS 
LEITURISTA 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
TÉCNICO DE SEGURANÇA NO TRABALHO 
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais 

15 10 10 05 
 

LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU NORMAL SUPERIOR 

OU NÍVEL MÉDIO COM HABILITAÇÃO NO MAGISTÉRIO 
EDUCADOR INFANTIL 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Matemática Conhecimentos Gerais Educação 

10 10 10 10 
 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR COMPLETO ESPECÍFICO 
ASSISTENTE SOCIAL 
CONTADOR 
DENTISTA 
ENFERMEIRO 
ENGENHEIRO CIVIL 
FARMACÊUTICO 
NUTRICIONISTA 
QUÍMICO 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Informática 

20 10 10 
 



MÉDICO CLÍNICO GERAL 10H 
MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Saúde Pública 

20 10 10 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 
MÉDICO PEDIATRA 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
Conhecimentos Específicos 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais  

Saúde Pública Área de Atuação Clínica Geral 
10 10 10 10 

 
MÉDICO VETERINÁRIO 

CONHECIMENTOS OBJETIVOS envolvendo: 
Conhecimentos Específicos Língua Portuguesa Conhecimentos Gerais Veterinária 

20 10 10 
 

10.1 - A prova escrita terá caráter eliminatório e classificatório e será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) 
pontos para a Disciplina de Conhecimentos Específicos e de 0 (zero) a 100 (cem) pontos para a Disciplina de 
Conhecimentos Objetivos, conforme a fórmula abaixo: 
 

xNAD
TQD
100

ND =  

 

 ONDE: 
ND = Nota na Disciplina 
NAD = Número de acertos na Disciplina 
TQD = Total de Questões na Disciplina 
 

10.2 - As disciplinas terão os seguintes pesos: 
 

a) Conhecimentos Específicos que terá peso “2” (dois); 
b) Conhecimentos Objetivos que terá peso “1” (um); 

 
10.3 - A nota da prova escrita será obtida com aplicação da fórmula abaixo: 

 

3
CEx2+COx1

NPO =    ou  CO=NPO   
 

 ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
CO = Conhecimentos Objetivos 
CE = Conhecimentos Específicos 
 

 
 

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

Quatro Pontes – PR, 15 de setembro de 2015. 
 
 
 

Paulo Cesar Feyh 
Prefeito 


