
 
 

EDITAL N. 001/2012 
 

CONCURSO PÚBLICO N. 001/2012 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPO MOURÃO, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições legais, resolve 

 
 

TORNAR PÚBLICO: 
 
 

O presente Edital, destinado a abertura de vagas através do 
Concurso Público Municipal n. 001/2012 para provimento dos cargos efetivos 
vagos e dos que vagarem na vigência deste concurso para os cargos constantes 
no item 2 (dois) deste Edital, os quais integram a Estrutura de Cargos de 
Provimento Efetivo da Administração Direta, previstos na Lei Municipal nº 1009, 
de 25 de novembro de 1996; Lei 1836, de 30 de junho de 2004; Lei Municipal nº 
1837, de 30 de junho de 2004 (Anexo I); - Lei Municipal nº 2461, de 18 de junho 
de 2009; - Lei Municipal nº 2491, de 01 de outubro de 2009; 2817, de  24 de 
novembro de 2011; Lei Municipal nº 2508 de 05 de novembro de 2009, sendo 
regido pelo Estatuto do Servidores Públicos do Município de Campo Mourão, Lei 
Municipal nº 1085, de 30 de dezembro de 1997 (e suas alterações posteriores). 

 
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 - O Concurso Público, observada a legislação específica que trata da 
matéria, será regido pelas regras estabelecidas no presente Edital e executado 
pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina - FAUEL. 
 
1.2 - O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a 
aplicação de Prova Objetiva, Prova de Títulos, de acordo com a especificidade 
do cargo, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 
 
1.3 - A Prova Objetiva será realizada na cidade de Campo Mourão, Estado do 
Paraná, na data provável de 18 de março de 2012 em local e horário a serem 
divulgados em Edital Específico. 
 
1.4 - A Prova de Títulos será realizada na cidade de Campo Mourão. Os 
candidatos serão convocados por meio de Edital Específico, o qual mencionará a 
data, local e horário das provas. 
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1.5 - As etapas ou fases do Concurso Público, exceto a Prova de Títulos, terão 
caráter eliminatório, sendo o candidato automaticamente eliminado da fase 
seguinte quando não tiver se submetido, independentemente do motivo, ou não 
tiver sido habilitado na prova/fase/etapa precedente. 
 
1.6 - Para os cargos de nível superior, o candidato aprovado deve apresentar, no 
ato da nomeação, registro no órgão de classe competente, quando exigido. 
 
1.7 - Os candidatos aprovados e nomeados serão submetidos ao regime jurídico 
Estatutário, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de 
Campo Mourão. 
 
1.8 - Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova 
Objetiva ao candidato que o solicitar, desde que justificada a necessidade desse 
tratamento especial, cuja solicitação deverá ser efetuada até o dia 08 de 
fevereiro de 2012, na forma prevista no item 4.4. A solicitação de condições 
especiais para a realização da Prova Objetiva será atendida obedecendo a 
critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação 
do Concurso. 
 
1.9 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de 
todos os atos referentes a este Concurso Público, por meio da internet, nos 
endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov, bem como 
manter atualizado o endereço/telefones informado no ato da inscrição para, caso 
necessário, contatar diretamente o candidato. 
 
1.10 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, por 
ordem decrescente de nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação 
de todos os candidatos, inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais. 
A segunda lista conterá somente a pontuação dos Portadores de Necessidades 
Especiais. 
 
1.11 - Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente 
fundamentada, no prazo de (5) cinco dias úteis a contar da sua publicação, a 
qual deverá ser protocolizada junto à FAUEL – FUNDAÇÃO DE APOIO A 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 
– 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná ou na Prefeitura 
Municipal de Campo Mourão, no setor de Protocolo, na Rua Brasil , nº  1407 , 
Centro, aos cuidados da Comissão Especial do Concurso. 
 
1.12 - O presente Edital estabelece regras especiais destinadas à realização do 
Concurso Público, tomando por base o Regulamento Geral de Concurso, 
disciplinado pelo Decreto Municipal nº 4973/2010, de acordo com os critérios e 
condições a seguir. 
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2 - DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 
 
2.1 – AJUDANTE GERAL 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  20 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.2 – ARQUITETO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Arquitetura e 
registro no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  30 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 

 

2.3 – AUDITOR DE TRIBUTOS 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Direito ou Ciências 
Contábeis ou Ciências Econômicas ou 
Administração de Empresas e registro no órgão 
fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.204,37 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 
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2.4 – AUXILIAR DE ENFERMAGEM 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Fundamental completo, com habilitação 
específica em Auxiliar de Enfermagem e registro 
no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 922,69 
No de vagas  03 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.5 – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  10 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2. 6 – CONTADOR 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis 
e registro no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 
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2.7 – COVEIRO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento  R$ 690,42 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.8 – COZINHEIRO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  03 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.9 – ENFERMEIRO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Enfermagem e 
registro no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.578,00 
No de vagas  02 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 
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2.10 – ENCANADOR 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado, com conhecimento na área. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português.  

 

2.11 – ENGENHEIRO AGRIMENSOR 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Engenharia de 
Agrimensura e registro no órgão fiscalizador da 
classe, quando da posse. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional. 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  30 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área 
de Atuação, Matemática e Português. Prova de 
Títulos. 

 

2.12 – FARMACÊUTICO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Farmácia e registro 
no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.204,37 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de títulos 
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2.13 – FISIOTERAPEUTA 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Fisioterapia e 
registro no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.976,98 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  30 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 

 

2.14 – INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com conhecimento prático 
na área de pintura, desenho, modelagem, gravura 
e outros afins, e dinâmica para administrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.426,17 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.15 – INSTRUTOR DE ARTESANATO 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio completo, com conhecimento prático 
na área de artesanato alternativo e dinâmica para 
administrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.16 – INSTRUTOR DE CABELEIREIRO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com cursos específicos 
na área e dinâmica para ministrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.17 – INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com curso técnico na área 
de modelagem industrial e dinâmica para 
administrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.18 – INSTRUTOR DE CULINÁRIA 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com cursos específicos 
na área e dinâmica para ministrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.19 - INSTRUTOR DE DANÇA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com conhecimento de 
Dança Contemporânea, Moderna, Dança de Rua, 
Hip Hop, Street Dance, Break, entre outros e 
dinâmica para ministrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.20 – INSTRUTOR DE GARÇOM 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com cursos específicos 
na área e dinâmica para ministrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.21 – INSTRUTOR DE KARATÊ 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, ministrar aulas de Karatê, 
tendo graduação faixa preta na categoria 1º DAM. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento  R$ 1.028,82 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.22 – INSTRUTOR DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo com cursos específicos na 
área e dinâmica para administrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.23 – INSTRUTOR DE PASTIFÍCIO E PANIFÍCIO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com cursos específicos 
na área e dinâmica para ministrar aulas. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.24 – JARDINEIRO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado, com conhecimento na área. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.25 – JORNALISTA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Jornalismo ou 
Comunicação Social e registro no órgão 
fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.976,98 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  25 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 

 

2.26 – MECÂNICO II 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Fundamental, com curso técnico específico 
e conhecimento na área 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento  R$ 1.147,15 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português.  

 

2.27 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Medicina e registro 
no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  03 
Jornada de trabalho  20 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 
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2.28 – MÉDICO GINECOLOGISTA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Medicina com 
Especialização em Ginecologia e registro no órgão 
fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  03 
Jornada de trabalho  20 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 

 

2.29 – MÉDICO PEDIATRA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Medicina com 
Especialização em Pediatria e registro no órgão 
fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  04 
Jornada de trabalho  20 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 

 

2.30 – MÉDICO VETERINÁRIO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária 
e registro no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.301,79 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 
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2.31 – MONITOR SOCIAL 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio com magistério ou Curso Normal 
Superior com Habilitação em Educação Infantil. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 922,69 
No de vagas  03 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.32 – MOTORISTA I 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Fundamental incompleto (mínimo 4ª série 
concluída), Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria C. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 827,54 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português.  

 
2.33 – OPERADOR DE COMPUTADOR 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo, com cursos específicos 
em softwares de Sistemas Operacionais, Editores 
de Textos, Planilhas Eletrônicas, Apresentações de 
Slides, Ambientes Gráficos, Internet e Intranet e 
noções de instalações, configurações e 
customizações de hardware e rede lógica de 
equipamentos de informática. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 1.279,03 
No de vagas  Reserva Técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.34 – OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Fundamental incompleto (mínimo 4ª série 
concluída), Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria C, com experiência comprovada de 02 
anos. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 1.028,82 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português.  

 

2.35 – ORIENTADOR EDUCACIONAL 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Superior Completo em Pedagogia com 
Especialização em Orientação Educacional 

Grupo Ocupacional Magistério 

Vencimento R$ 1.012,82 
No de vagas  10 
Jornada de trabalho  20 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Informática, Matemática e 
Português. Prova de Títulos. 

 

2.36 - PEDREIRO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado, com conhecimento na área. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  02 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português.  
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2.37 – PINTOR DE OBRAS 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Alfabetizado, com conhecimentos na área. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 690,42 
No de vagas  02 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.38 – PROCURADOR JURÍDICO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Direito e registro no 
órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento  R$ 2.301,79 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  20 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português. Prova 
de Títulos. 

 

2.39 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

a)  Habilitação de Ensino Médio em Magistério ou 
equivalente ao Magistério acrescido de licenciatura 
plena na área de Educação; ou 

  b) Graduação superior de licenciatura plena na 
área de Educação com prática de ensino de 300 
horas, devendo necessariamente contemplar áreas 
de conteúdo metodológico, adequado à faixa etária 
dos alunos da Educação Infantil e áreas de 
conteúdo disciplinar; ou  

 c)  Graduação superior em Pedagogia com 
habilitação para atuar na Educação Infantil; ou 

d)  Normal Superior na área de educação. 
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Grupo Ocupacional Magistério 

Vencimento R$ 1.394,56 
No de vagas  50 
Jornada de trabalho  40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Português, Matemática, História, 
Geografia, Ciências Naturais, Artes, Educação 
Física e Conhecimento Específico. Prova de 
Títulos. 

 

2.40 - PSICÓLOGO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Superior Completo em Psicologia e registro 
no órgão fiscalizador da classe 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional 

Vencimento R$ 2.204,37 
No de vagas  02 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 95,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Matemática e Português.  Prova 
de Títulos. 

 

2.41 – TÉCNICO AGRÍCOLA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo de Técnico em 
Agropecuária e registro no órgão fiscalizador da 
classe. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional. 

Vencimento R$ 1.590,18 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.42 – TÉCNICO DE CONTABILIDADE 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo de Técnico em 
Contabilidade e registro no órgão fiscalizador da 
classe. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional. 

Vencimento R$ 1.590,18 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.43 – TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio Completo de Técnico de Edificações 
e registro no órgão fiscalizador da classe. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional. 

Vencimento R$ 1.590,18 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 

2.44 – TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Médio, com habilitação em Segurança do 
Trabalho e registro no órgão fiscalizador da classe. 

Grupo Ocupacional Técnico/Profissional. 

Vencimento R$ 1.590,18 
No de vagas  Reserva técnica 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 60,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 
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2.45 – TRATORISTA 

Requisitos/escolaridade para 
investidura no cargo  

Ensino Fundamental incompleto (mínimo 4ª série 
concluída), Carteira Nacional de Habilitação, 
categoria C. 

Grupo Ocupacional Operacional 

Vencimento R$ 742,17 
No de vagas  01 
Jornada de trabalho  35 a 40 horas semanais 
Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na 
Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 
Matemática e Português. 

 
3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
 
3.1 – As descrições dos cargos constam do Anexo I, parte integrante deste 
Edital. 
 
4 - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS 
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
 
4.1 - É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito 
de inscreverem neste Concurso para o provimento de funções cujas atribuições 
sejam compatíveis com a sua necessidade especial, devendo o candidato 
observar, no ato da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste 
Edital, também as condições especiais previstas neste item, para que possa 
fazer uso das prerrogativas facultadas a esse grupo. 
 
4.2 - Fica reservado às pessoas portadoras de necessidades especiais o 
percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 1085/1997, alterada pelo disposto no 
Inciso I, § 2º, art. 8º da Lei nº 1834/2004, observando o estabelecido no item 4.5 
deste Edital. 
 
4.3 - São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que se 
enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 
3.298/99 e suas alterações.  
 
4.4 - O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as 
condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente 
em seu artigo 40, participará do Concurso em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova, aos critérios de 
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aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para 
aprovação. 
 
4.5 - O portador de necessidade especial deverá optar para concorrer às vagas 
que lhe são reservadas no momento da inscrição, mediante a indicação da 
opção, bem como o tipo da necessidade especial que apresenta, caso necessite 
de prova especial e tempo adicional para aplicação da Prova Objetiva deve 
posteriormente encaminhar os documentos relacionados abaixo, na forma 
estabelecida no item 4.6: 
 
a) laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, 
com expressa referência ao código correspondente da Classificação 
Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da necessidade 
especial, emitido a partir de 08 de dezembro de 2011; 
 
b) requerimento de tratamento diferenciado, se for o caso, indicando as 
condições de que necessita para a realização da prova; 
 
c) requerimento de tempo adicional para a realização da prova, se for o caso, 
com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de 
sua necessidade especial. 
 
4.6 - O candidato portador de necessidade especial deverá declarar essa 
condição ao efetivar sua inscrição, e, até o dia 08 de fevereiro de 2012, deverá 
enviar, obrigatoriamente, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º 
Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via 
SEDEX, documentos a que se referem as alíneas “a”,”b” e “c” do item 4.5. 
 
4.7 - O candidato portador de necessidade especial que não realizar a inscrição 
de acordo com o disposto no item 4.6, observando as alíneas “a”, “b” e “c” do 
item 4.5, deste Edital, não concorrerá à reserva de vagas para pessoas 
portadoras de necessidades especiais, mas às vagas gerais e nem receberá o 
tratamento diferenciado e especial, ainda que os tenha requerido, não sendo 
admitida a interposição de recurso nesta hipótese. 
 
4.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.5 deste Edital, 
deverão ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 
08 de fevereiro de 2012, e serão analisados e decididos segundo critérios de 
viabilidade e razoabilidade. 
 
4.9 - Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como portador de necessidade 
especial, o candidato adere às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, 
para todos os efeitos e fins de direito, que será submetido se aprovado ao exame 
de avaliação de compatibilidade da necessidade especial com as atividades a 
serem exercidas. 
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4.10 - O candidato que se inscrever como portador de necessidades especiais, 
será convocado caso seja aprovado no concurso público para o exame de 
avaliação de compatibilidade da deficiência com as atividades a serem 
exercidas, devendo comparecer obrigatoriamente, sob pena de perder o direito 
de se assumir o cargo como tal condição. Tal avaliação será de responsabilidade 
da Seção de Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do Departamento 
de Recursos Humanos do Município de Campo Mourão. 
 
4.11 - A avaliação será procedida por Perícia Médica do Município por meio da 
Seção de Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do Departamento de 
Recursos Humanos do Município de Campo Mourão. 
 
4.12 - A Perícia Médica do Município emitirá parecer, observando: 
 
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição; 
 
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar; 
 
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente 
de trabalho na execução das tarefas; 
 
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que 
habitualmente utilize em seu auxílio; 
 
e) A CID - Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos 
nacional e internacionalmente. 
 
4.13 - Para inscrição como portador de necessidade especial, o candidato deverá 
observar, no momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos no 
item 4.5 assecuratórios de tratamento especial a esse grupo, caso contrário não 
concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas de ampla 
concorrência, e nem terá direito às prerrogativas asseguradas neste Edital às 
pessoas portadoras de necessidades especiais. 
 
4.14 - O candidato que for nomeado na condição de portador de necessidade 
especial não poderá argüir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar 
mudança de função, relotação, readaptação, redução de carga horária, alteração 
de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no 
ambiente de trabalho e para o desempenho das atribuições do cargo. 
 
4.15 - O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portadores 
de necessidades especiais será divulgado, nos sites www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br e no Órgão Oficial do Município, juntamente com o 
resultado das inscrições gerais, observado o item 4.5. 
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4.16 - As vagas destinadas aos portadores de necessidade especial não 
preenchidas serão revertidas para os demais candidatos aprovados e 
classificados na listagem geral.  
 
5- DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO 
RESULTADO DA ANÁLISE  
 
5.1 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto 
para as pessoas portadoras de deficiência física, conforme estabelece a Lei 
Municipal nº. 2508/2009, na forma descrita a seguir: 
 
5.1.1 - Poderá solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição neste 
concurso público o candidato que, de acordo com a Lei Municipal nº. 2508/2009, 
comprovar a condição de pessoa portadora de deficiência no ato da inscrição 
mediante apresentação dos seguintes documentos:  
 
I - Carteira de Identidade; 
 
II - Atestado Médico fornecido pelo médico profissional, que deverá conter o 
Código Internacional de Doenças - CID; 
 
III - Declaração de que não está empregado ou que esteja recebendo qualquer 
benefício, aposentadoria ou outra renda de qualquer instituto público ou privado. 

 
5.1.1.1 - A isenção prevista para portadores de deficiência, não se aplica ao 
deficiente que estiver empregado ou que esteja recebendo qualquer benefício, 
aposentadoria ou outra renda de qualquer instituto público ou privado. 
 
5.2 - A solicitação do benefício de isenção do valor da taxa de inscrição, deverá 
ser efetuada nos dias 12/01/2012 à 25/01/2012, na Prefeitura Municipal de 
Campo Mourão, localizada na Rua Brasil nº. 1407 Centro, Campo Mourão – 
Estado do Paraná, no horário das 08:00 horas às 12:00_horas, mediante 
requerimento do interessado ou de seu procurador legalmente constituído, com 
firma reconhecida, cuja procuração deverá estar acompanhada de documento de 
identidade do candidato e do representante legal e demais documentos exigidos. 
 
5.3 - As informações prestadas no formulário, bem como a documentação 
apresentada, serão de inteira responsabilidade do candidato, respondendo este 
por qualquer falsidade; 
 
5.4 - Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao 
candidato que: 
 
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas; 
 
b) fraudar e/ou falsificar documentação; 
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c) não observar a forma, os locais, o prazo e os horários estabelecidos nos 
subitens  5.2 e 5.3 deste edital. 
 
5.5 - Não será permitida, após a entrega do requerimento de isenção e dos 
documentos comprobatórios, a complementação da documentação; 
 
5.6 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor da taxa de 
inscrição via fax ou via correio eletrônico; 
 
5.7 – O processo de recebimento, análise, avaliação e deliberação do pedido de 
isenção ou desconto será coordenado e processado pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL. 
 
5.8 - Para concessão do benefício, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, procederá à análise de todos os 
documentos apresentados pelo candidato, atendimento aos requisitos exigidos 
neste edital, podendo, a critério de seus membros, efetuar visita domiciliar para 
verificação da veracidade das declarações efetuadas pelo candidato. 
 
5.9 - O Edital, com a relação dos candidatos contemplados ou não com o 
benefício da isenção do valor da taxa de inscrição, será publicado no Órgão 
Oficial do Município de Campo Mourão e divulgado nos endereços eletrônicos 
www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br. 
 
5.10 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão 
acessar os endereços eletrônicos www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br, se cadastrar e imprimir o Boleto Bancário para 
pagamento até o dia 08 de fevereiro de 2012, conforme procedimentos 
descritos neste edital. 
 
5.11 - O interessado que não tiver seu pedido de isenção deferido e que não 
efetuar o pagamento da taxa de inscrição na forma e no prazo estabelecidos no 
subitem anterior estará automaticamente excluído do concurso público. 
 
5.12 - O comprovante de inscrição ou o comprovante de pagamento de inscrição 
deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de 
realização das provas ou qualquer ato do concurso, sempre que solicitado. 
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES E DO ENSALAMENTO DOS CANDIDATOS 
 
6.1 - A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas 
estabelecidas neste Edital e em outros que forem publicados durante a 
realização do Concurso Público, cujas regras, normas, critérios e condições os 
candidatos obrigam-se a cumprir. 
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6.2 - O candidato concorrerá para apenas um cargo, sendo a escolha de 
exclusiva responsabilidade do mesmo. 
 
6.3 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve 
inteirar-se das regras deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, 
até a data da admissão, todos os requisitos exigidos para a função. Não haverá a 
devolução do valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que 
sejam os motivos e mesmo se o candidato não comparecer para realização das 
provas. 
 
6.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 12 
de janeiro de 2012 até às 23hs59min do dia 08 de fevereiro de 2012, somente 
via internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento 
da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br em cujo sítio existirá um link com o formulário 
destinado à INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo 
candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário 
para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto 
componente do processo de inscrição. 
 
6.4.1 - O candidato que não tiver acesso a internet poderá realizar a inscrição em 
um dos postos de inscrição abaixo durante os dias úteis: 
 
I) ESTAÇÃO DA LUZ (antiga rodoviária):  das 08:00 as 12:00hs até 31/01/2012, 
a partir de 01/02/2012 será das 08:00 as 11:30hs e das 13:30 a 17:00hs. 
 
II) Agência do Trabalhador de Campo Mourão/SINE: das 08:00 as 13:00hs até 
31/01/2012 a partir de 01/02/2012 será das 08:00 as 11:30hs e das 13:30 a 
17:00hs. 
 
6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 09 
de fevereiro de 2012, mediante a apresentação do boleto bancário, pago 
preferencialmente nas Casas Lotéricas, durante seu horário regular de 
atendimento. 
 
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição deverá ser impresso até às 23hs59min do dia 08 de fevereiro de 
2012. 
 
6.6 - A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor 
inerente à taxa de inscrição, não se responsabilizando o Município de Campo 
Mourão, nem a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL, pelo não recebimento da confirmação bancária 
do recolhimento da taxa de inscrição. 
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6.7 - O candidato poderá verificar no endereço eletrônico www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br a situação de sua inscrição, devendo, se houver 
alguma divergência, entrar em contato com a Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida 
Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, nos 
seguintes horários: das 08h às 11h30min e das 14h às 17h ou pelo telefone (43) 
3321–3262. 
 
6.8 - Na hipótese de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da 
inscrição, o candidato deverá informar quais as alterações que devem ser 
procedidas, mencionando também os dados que identificam a sua inscrição, por 
meio do fax (43) 3321-3262, aos cuidados da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL. 
 
6.9 - O Edital de Homologação das Inscrições e Ensalamento serão divulgados 
nos sites www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br, bem como publicado 
no Órgão Oficial do Município. 
 
6.10 - Após efetivado o recolhimento da taxa de inscrição não haverá 
modificação da função inscrita. 
 
6.11 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular 
recolhimento da respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos 
candidatos que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem 5.9, o 
qual deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º 
Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via 
SEDEX, no prazo estabelecido no subitem 6.14. 
 
6.12 - A data, os locais e o horário de realização da Prova Objetiva serão 
divulgados pela internet nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br e no órgão oficial do município. 
 
6.13 - Pode o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, no qual estará 
indicando a data, o local com endereço e o horário da realização da prova, sendo 
de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção do Cartão de Inscrição, 
por meio de impressão. 
 
6.14 - Após decorridos 05 (cinco) dias da publicação do Edital de Inscritos, a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL não se responsabilizará por inscrições não recebidas, em decorrência de 
falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como 
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
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7 - DAS PROVAS 
 
7.1 - PROVA OBJETIVA 
 
7.1.1 - Será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, 
abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo II, deste Edital, 
sendo as questões de múltipla escolha (a, b, c, d), distribuídas entre as áreas 
dispostas conforme abaixo: 
 
7.1.1.1 - Para os cargos de ARQUITETO, AUDITOR DE TRIBUTOS, 
CONTADOR, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, FARMACÊUTICO, 
FISIOTERAPEUTA, JORNALISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO 
GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO, 
ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROCURADOR JURÍDICO, PSICÓLOGO, 
serão:  
 

 

7.1.1.2 - Para o cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, serão:  

 

 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 
QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL 

QUESTÕES 
Língua 
Portuguesa/Interpretação 
de Texto  

05 1,00 5,00 

Matemática 05 1,00 5,00 
Conhecimentos Específicos 
na Área de Atuação  

20 3,00 60,00 

Total de Questões 30  ------- 70,00 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 
QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL 

QUESTÕES 
Português  10 0,875 8,75 
Matemática 10 0,875 8,75 
História 10 0,875 8,75 
Geografia 10 0,875 8,75 
Ciências Naturais 10 0,875 8,75 
Artes 10 0,875 8,75 
Educação Física 10 0,875 8,75 
Conhecimentos Específicos 
na Área de Atuação  

10 0,875 8,75 

Total de Questões 80  ------- 70,00 
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7.1.1.3 - Para o cargo de Orientador Educacional será: 

 

7.1.1.4 - Para os demais cargos elencados neste Edital será: 

 
7.1.2 - A Prova Objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem 
divulgados no Edital de Ensalamento e no Cartão de Inscrição dos candidatos. 
 
7.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da 
prova com 1 (uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, 
borracha, caneta esferográfica com tinta preta ou azul e documento original de 
Identificação, observados os subitens 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8. 
 
7.1.4 - Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 1 
(uma) hora antes do início da prova, e fechados 15 minutos antes do início da 
prova, estando impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que 
chegar ao local da prova após o horário estipulado. 
 
7.1.5 - O ensalamento com data, locais e horários da Prova Objetiva, será 
divulgado nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br e órgão oficial do município. 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 
QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL 

QUESTÕES 
Língua 
Portuguesa/Interpretação 
de Texto  

05 1,00 5,00 

Matemática  05 1,00 5,00 
Informática  05 3,00 15,00 
Conhecimentos Específicos 
na Área de Atuação  

15 3,00 45,00 

Total de Questões 30 ------- 70,00 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 
QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL 

QUESTÕES 
Língua 
Portuguesa/Interpretação 
de Texto  

05 2,00 10,00 

Matemática  05 2,00 10,00 
Conhecimentos Gerais  05 4,00 20,00 
Conhecimentos Específicos 
na Área de Atuação  

15 4,00 60,00 

Total de Questões 30 ------- 100,00 
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7.1.6 - O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido 
de um dos documentos abaixo discriminados, apresentando forma legível e em 
via original: 
 
a) Carteira de Identidade; 
 
b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de 
classe; 
 
c) Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o 
número da carteira de identidade; 
 
d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que 
por lei federal valham como identidade; 
 
e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 
1997. 
 
7.1.7 - Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala 
de prova: Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro 
de 1997, Certificado de Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, 
Carteira Nacional de Habilitação sem foto, carteira de estudante, carteira 
funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou 
danificados e outros que não constam no item 7.1.6. 
 
7.1.8 - Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que 
autenticada, nem protocolo de documento de identidade. 
 
7.1.9 - Não será aplicada a Prova Objetiva, ou procedido qualquer outro exame, 
em qualquer hipótese, em local ou data ou em horário diferente dos prescritos 
neste Edital, em Editais específicos referentes às fases deste Concurso e no 
Cartão de Inscrição do candidato. 
 
7.1.10 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre 
os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
6.1.11 - Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos 
eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador e outros 
aparelhos eletrônicos, etc). O descumprimento por parte do candidato de 
qualquer determinação dos fiscais com relação à atitude a ser tomada com 
aparelhos eletrônicos, implicará a eliminação do candidato, caracterizando-o 
como tentativa de fraude. 
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7.1.12 - Não será permitido, durante a realização da Prova Objetiva, o uso de 
gorros, bonés, óculos escuros e de relógios, os quais deverão ser guardados 
pelos candidatos em local que impeça sua visibilidade. 
 
7.1.13 - O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua 
eliminação do Concurso. 
 
7.1.14 - O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com 
qualquer dos fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele 
que descumprir o disposto nos subitens 7.1.10, 7.1.11 e 7.1.12, será eliminado 
do Concurso. 
 
7.1.15 - A duração da Prova Objetiva será de 4 (quatro) horas, nas quais está 
incluso o tempo para o preenchimento do cartão-resposta. O controle do tempo 
de aplicação da prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, 
durante a realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala. 
 
7.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização 
da prova objetiva, no horário estipulado no subitem 7.1.3, bem como observar o 
tempo destinado à realização da prova e preenchimento do cartão-resposta 
(subitem 7.1.15, deste Edital). 
 
7.1.17 - As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão-
resposta com caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato 
assinalar uma única resposta para cada questão. 
 
7.1.18 - As respostas das questões da Prova Objetiva, lançadas no cartão-
resposta, serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 
 
7.1.19 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura. 
 
7.1.20 - O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão-
resposta e pela sua conservação e integridade, pois em nenhuma hipótese 
haverá substituição do cartão, salvo em caso de defeito de impressão. 
 
7.1.21 - O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após uma hora 
do início da Prova Objetiva, devendo, antes de se retirar do recinto da sala, 
entregar aos aplicadores, o caderno de prova e o cartão-resposta. 
 
7.1.21.1 - O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no 
transcorrer dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova. 
 
7.1.21.2 - O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não 
poderá retornar a sala para retirar seu caderno de prova.  
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7.1.22 - Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é 
obrigatória a saída simultânea dos três últimos candidatos, os quais deverão 
assinar a ata de encerramento da aplicação da prova e o lacre dos envelopes. 
 
7.1.23 - Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato 
ausentar-se do recinto da sala, a não ser em caso especial e desde que 
acompanhado por um componente da equipe de aplicação da prova. 
 
7.1.24 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
da prova, deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para 
essa finalidade e que será o responsável pela guarda da criança. A candidata 
que não levar acompanhante não realizará a prova. Não haverá tempo adicional 
para quem amamentar. 
 
7.1.25 - O candidato que não for Portador de Necessidade Especial e necessitar 
de prova especial, deverá requerer até o dia 08 de fevereiro de 2012 (postado), 
o qual deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º 
Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via 
SEDEX. 
 
7.1.26 - Os candidatos que obtiverem, menos de 40% da pontuação possível em 
cada matéria da prova objetiva, serão desclassificados. 
 
7.1.27 - Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva será observado os 
seguintes critérios: serão considerados aprovados todos os candidatos que 
apresentarem na SOMA das notas, nota igual ou superior a 50% (CINQÜENTA 
POR CENTO). Serão automaticamente eliminados do Concurso Público, os 
candidatos que não obtiverem a nota mínima prevista no item anterior. 
 
7.2 - PROVA DE TÍTULOS 
 
7.2.1 - A Prova de Títulos, apenas para os cargos de ARQUITETO, AUDITOR 
DE TRIBUTOS, CONTADOR, ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, 
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, JORNALISTA, MÉDICO CLÍNICO 
GERAL, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO 
VETERINÁRIO, ORIENTADOR EDUCACIONAL, PROCURADOR JURÍDICO, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PSICÓLOGO, terá caráter 
classificatório. 
 
7.2.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos 
critérios estabelecidos no subitem 7.1.26, não terão seus títulos analisados e 
pontuados. 
 
7.2.3 - A Prova de Títulos valerá, no máximo, 30 (trinta) pontos. 
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7.2.4 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis a 
pontuação somente dos relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação 
observará rigorosamente os limites de pontuação: 
 

Cursos Pontos por Curso Pontuação Máxima 
Especialização na área* 3,0 6,0 

Mestrado na área* 6,0 12,0 
Doutorado na área* 12,0 12,0 

* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a 
área em que irá atuar. 

 
7.2.4.1 - Os cursos de Pós-graduação: especialização, mestrado ou doutorado 
deverão ter relação direta com a área de atuação e serem reconhecidos por 
órgão oficial, devendo estar devidamente concluídos, com no mínimo 360 horas. 
 
7.2.5 - A comprovação dos títulos se dará com fotocópia autenticada, em 
cartório, dos documentos. 
 
7.2.6 - Somente serão pontuados os títulos apresentados que constem o início e 
o término do período, bem como a carga horária. 
 
7.2.7 - Os títulos deverão ser entregues à FAUEL, conforme Edital de 
Convocação e no qual constará local, data e horário. O Edital de Convocação, 
estará disponível nos sites www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br e 
Órgão Oficial do Município de Campo Mourão. 
 
7.2.7.1 - Os títulos deverão ser entregues diretamente no local destinado para 
entrega pessoalmente pelos candidatos ou por meio de procuração com firma 
reconhecida. Não serão aceitos títulos enviados via fax, via postal ou outra forma 
que não seja o protocolo direto no local destinado para entrega dos títulos. 
 
7.2.8 - Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos 
após a entrega dos títulos e/ou após a data e horário estipulados para sua 
entrega no Edital de Convocação. O candidato deverá entregar seus títulos em 
um único momento, não podendo complementar a entrega de títulos após o 
envelope com a documentação ser lacrado e o comprovante de recebimento dos 
títulos ser entregue ao candidato. 
 
7.2.9 - Durante a entrega dos documentos para a Prova de Títulos, todos os 
candidatos deverão observar conduta adequada e na forma determinada pelo 
recebedor dos títulos. 
 
7.2.10 - Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias autenticadas dos 
documentos originais, legíveis e em bom estado de conservação. Em hipótese 
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alguma o responsável pelo recebimento dos títulos poderá receber e/ou reter 
documentos originais. 
 
7.2.11 - No ato de entrega dos títulos, será fornecido ao candidato comprovante 
de recebimento da documentação apresentada, no qual constará quantas folhas 
foram entregues. As cópias dos documentos entregues não serão devolvidas em 
hipótese alguma. 
 
7.2.12 - Os documentos entregues serão acondicionados em envelopes 
específicos, personalizados por candidato. A Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL procederá à 
análise da totalidade dos títulos, de todos os candidatos aprovados na Prova 
Objetiva. 
 
7.2.13 - Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não 
entregar os títulos na forma, no prazo e no local estipulados no Edital de 
Convocação para entrega dos Títulos. O candidato que receber pontuação zero, 
não será eliminado do Concurso Público, mantendo esta pontuação, juntamente 
com a nota da Prova Objetiva, para cálculo da classificação final. 
 
7.2.14 - Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via 
postal, fax, correio eletrônico ou anexados em protocolos de recursos 
administrativos. 
 
7.2.15 - O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será 
divulgado nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e 
www.campomourao.pr.gov.br, e publicado no órgão oficial do Município. 
 
7.2.16 - A documentação comprobatória apresentada para a Prova de Títulos 
será analisada quanto à sua autenticidade durante o processo seletivo e mesmo 
após a nomeação, o candidato será eliminado do concurso ou tornado sem efeito 
o ato de nomeação, observado o devido processo administrativo, caso seja 
comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
 
7.2.17 - Os certificados de pós-graduação expedidos no exterior somente serão 
aceitos se revalidados por instituição pública de ensino superior no Brasil. 
 
7.2.18 - Todo documento da Prova de Títulos expedido em língua estrangeira, 
somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor 
juramentado. 
 
8 - DOS RECURSOS 
 
8.1 - Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no 
prazo de 05 (cinco) dias, utilizando-se do formulário específico que estará 
disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br e 
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www.campomourao.pr.gov.br devendo ser protocolizado na forma descrita no 
subitem 8.4. 
 
8.2 - O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão, quando for 
interpor recurso contra o gabarito, anexando à bibliografia que justifica o recurso 
interposto. Formulários contendo mais de uma questão não serão aceitos. 
 
8.3 - A partir da divulgação da pontuação obtida pela análise dos títulos, poderá 
o candidato, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, interpor recurso, mediante 
requerimento em formulário específico que estará disponível no seguinte 
endereço da internet: www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br cujo 
recurso deverá ser enviado na forma descrita no subitem 8.4. 
 
8.4 - Os recursos deverão ser protocolizados de forma on line através do site 
www.fauel.org.br, desde que dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 8.1 e 
8.3. 
 
8.5 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados 
no mérito. 
 
8.6 - Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação, ao 
conteúdo das questões da Prova Objetiva e à pontuação da Prova de Títulos, 
desde que devidamente fundamentados. 
 
8.7 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina - FAUEL não se responsabilizará pelo não recebimento de recursos por 
falha no envio ou envio de forma incorreta. 
 
8.8 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 
8.1 e 8.3), bem como os que forem encaminhados por protocolo direto na 
FAUEL, via postal, via fax ou via correio eletrônico não serão admitidos nem 
analisados. 
 
8.9 - Os recursos da Prova Objetiva e Prova de Títulos serão apreciados por 
Banca Examinadora, especialmente designada pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL. O resultado 
dos recursos da prova objetiva será dado a conhecer, coletivamente, mediante 
publicação dos gabaritos oficiais definitivos a serem publicados nos sites 
www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br e Órgão Oficial do Município de 
Campo Mourão. Os candidatos recorrentes não serão comunicados 
individualmente do resultado dos recursos que ficarão disponível nos autos do 
próprio recurso.  
 
8.10 - Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial 
definitivo nos sites www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br e no órgão 
oficial do Município. 
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8.11 - Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem 
anuladas, serão atribuídos a todos os candidatos que se submeteram à 
respectiva prova. Se houver alteração das alternativas (a, b, c, d) divulgadas pelo 
gabarito provisório como sendo a correta, os efeitos decorrentes serão aplicados 
a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido, ou de 
terem ou não marcado a opção divulgada como correta pelo gabarito provisório. 
 
8.12 - Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, 
equivocado, em duplicidade ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo de 
resposta que apresenta rasura. 
 
8.13 - Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado do 
recurso. 
 
9 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
9.1 - A classificação final dos candidatos será publicada, nos sites 
www.fauel.org.br , www.campomourao.pr.gov.br e Órgão Oficial do Município do 
Município de Campo Mourão, sendo ordenada de acordo com os valores 
decrescentes da pontuação final em duas listas, conforme previsto no item 1.10 
deste Edital, por cargo e nome. 
 
9.2 - A classificação final no Concurso Público será obtida através da pontuação 
obtida pelo candidato em forma decrescente e procedida da seguinte forma: 
 
9.2.1 - Para os cargos de AUDITOR DE TRIBUTOS, CONTADOR, 
ENFERMEIRO, ENGENHEIRO AGRIMENSOR, FARMACÊUTICO, 
FISIOTERAPEUTA, JORNALISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO 
PEDIATRA, MÉDICO VETERINÁRIO, PROCURADOR JURÍDICO, 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PSICÓLOGO, ORIENTADOR 
EDUCACIONAL será: 
 
 
 
 
 
Sendo, 
 
NF = nota final 
NO = nota da prova objetiva 
NT = nota da prova de títulos 
 
 
 

NF = NO + NT 
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9.2.2 – Para os demais cargos, será: 
 
 
 
 
Sendo,  
 
NF = nota final 
NO = nota objetiva 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
10.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato 
que tiver: 
 
10.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato 
que tiver: 
 
I - maior idade; 
 
II - maior grau de escolaridade acima do mínimo exigido pelo cargo. 
 
§ 1º Persistindo o empate no critério “idade”, será fixado local, dia e horário para 
apresentação de documentos para desempate, pertinentes ao critério 
“escolaridade”. 
 
§ 2º Persistindo o empate nos critérios previstos nos incisos I e II, dar-se-á o 
desempate mediante sorteio, para o qual serão convocados os candidatos 
envolvidos na situação. 
 
11 - DA CONVOCAÇÃO 
 
11.1 - Após a realização do Concurso, no momento adequado, o Município de 
Campo Mourão convocará os candidatos classificados no limite de vagas para 
assumirem o cargo para o qual concorreram e para o qual se classificaram no 
limite de vagas. 
 
11.1.1 - O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de 
convocação, será tido como desistente e substituído, na seqüência, pelo 
classificado imediatamente posterior. 
 
11.1.2 - O candidato será submetido ao regime estatutário e após nomeado e 
empossado será submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos. 
 
11.1.3 - É facultado ao candidato, quando convocado para assumir o cargo, 
solicitar a sua reclassificação mediante requerimento protocolado junto ao 

NF = NO  
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Protocolo Geral de Município e endereçado ao Departamento de Recursos 
Humanos, deslocando-se para o final da ordem de classificação. 
 
11.2 - Será convocado para tomar as providências cabíveis o candidato que se 
classificar no limite de vagas ou que, for convocado após o limite de vagas, como 
candidato remanescente. 
 
11.2.1 - É de responsabilidade do candidato aprovado manter o seu endereço 
atualizado junto ao Departamento de Recursos Humanos do município mediante 
requerimento protocolizado junto ao Protocolo Geral do Município de Campo 
Mourão. 
 
11.3 Os editais relativos às etapas posteriores à divulgação da homologação do 
resultado do Concurso serão organizados e publicados pelo Município de 
Campo Mourão, que fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando 
ampla publicidade das mesmas. 
 
11.4 - O candidato que não atender aos prazos de editais, não comparecer ao 
local indicado ou não satisfizer as exigências previstas será eliminado do 
Concurso e dará ao Município de Campo Mourão o direito de convocar o 
próximo candidato classificado. 
 
11.4.1 - Chamadas remanescentes, caso seja necessário, serão feitas até 
alcançar o número de vagas previsto para o cargo, respeitando os prazos legais, 
e serão objeto de editais específicos com os nomes dos novos candidatos 
convocados. 
 
11.5 O candidato convocado deverá atender ao que estabelece o edital e 
apresentar a seguinte documentação: 
 
I - Cédula de Identidade; 
 
II - Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso; 
 
III - Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF); 
 
IV - Cartão do PIS/PASEP, se possuir; 
 
V - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos; 
 
VI - Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que 
poderá ser retirada pelo site www.tse.gov.br; 
 
VII - Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o cargo; 
 
VIII - Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for 
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masculino; 
 
IX - Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
 
X - Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de 
proventos, funções, empregos e cargos públicos, nos termos do inciso XVI do 
Art. 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do Art. 27 da Constituição do 
Estado do Paraná; 
 
XI - Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme 
prescrito no Art. 32 da Constituição do Estado do Paraná, no Decreto Estadual nº 
4.202 de 30 de maio de 2001, na Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 
2001 e na Lei nº 8.429 de 02 de junho de 1992; 
 
XII - Duas fotografias 3x4, recentes, de frente e iguais; 
 
XIII - Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou 
federal; 
 
XIV - Comprovante da idade mínima de 18 anos e da nacionalidade brasileira, ou 
estrangeira na forma da lei, mediante apresentação de fotocópia da Certidão de 
Nascimento ou da certidão de Casamento; 
 
XV - Atestado de antecedentes criminais, passado pelo Distribuidor Público, do 
local de residência ou domicílio do candidato; 
 
XVI - Duas (2) cópias da Carteira de Trabalho onde consta o número, a série e a 
qualificação da mesma; 
 
XVII - Uma (1) cópia do comprovante de registro profissional, quando o cargo 
exigir; 
 
XVIII - Uma (1) cópia do comprovante de endereço atualizado;  
 
XIX - Quaisquer outros documentos necessários, à época da convocação. 
 
11.5.1 - Os modelos dos documentos mencionados nos incisos X, XI e XIII serão 
fornecidos pelo município.  
 
11.6 - Os documentos previstos no item 11.5 deverão ser apresentados na forma 
de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o 
original para conferência no local da entrega. 
 
11.7 - O não-cumprimento dos prazos, a não-apresentação da documentação 
prevista ou a não-comprovação do requisito para a nomeação no cargo 
especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação 
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superveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do 
candidato e implicará na eliminação do Concurso e na nulidade da classificação 
e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo 
convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao 
estabelecido neste edital. 
 
11.8 - Sendo verificado, a qualquer tempo, falsidade documental, o candidato 
será eliminado do Concurso, com nulidade da classificação e dos seus efeitos 
decorrentes, sem prejuízos das sanções penais aplicáveis. 
 
12 - DA NOMEAÇÃO 
 
12.1 - São condições para nomeação: 
 
I - ter sido aprovado e classificado no Concurso de que trata este Edital; 
 
II - ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei; 
 
III - ter Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 
IV - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de nomeação; 
 
V - estar em dia com as obrigações eleitorais; 
 
VI - estar em situação regular com as obrigações militares; 
 
VII - ter concluído, até a data da nomeação, em Instituição de Ensino 
reconhecida pelo MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo; 
 
VIII - apresentar boa condição de saúde física e mental; 
 
IX - cumprir as determinações deste Edital; 
 
X - estar em gozo dos direitos políticos; 
 
XI - não ter sido demitido de cargo ou função pública, Federal Estadual ou 
Municipal por justa causa. 
 
12.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições 
previstas no subitem 12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por 
ocasião do ato da convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de 
apresentar ou desatender quaisquer exigências. 
 
12.2 - Os candidatos convocados serão submetidos, antes da nomeação, a 
Péricia Médica Oficial que consiste em exames médicos e clínicos e exames 
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complementares para avaliação de sua capacidade física e mental para o 
desempenho das atividades e atribuições do cargo. 
 
12.2.1 - Exames complementares deverão ser obrigatoriamente realizados pelo 
candidato e apresentados no prazo a ser definido pelo Município de Campo 
Mourão, cujas expensas correrão por conta do candidato convocado. 
 
12.2.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no Item anterior 
caracterizará desistência do candidato. 
 
12.2.3 - A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na 
entrevista médica, intencionalmente ou não, implicará em sua perda do direito à 
nomeação. 
 
12.2.4 - O resultado dos Exames Médicos Admissionais será expresso com a 
indicação de apto ou inapto para o exercício das atribuições do cargo. 
 
12.2.5 - Os candidatos considerados inaptos nos Exames Médicos Admissionais 
ou que não se sujeitarem à realização dos mesmos serão eliminados do 
Concurso. 
 
12.2.6 - O candidato Portador de Necessidades Especiais que for convocado 
para Exames Médicos Admissionais deverá submeter-se aos exames previstos 
para a comprovação da deficiência declarada e da compatibilidade para o 
exercício do cargo. 
 
12.3 - A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de 
classificação, constante do resultado final. 
 
12.4 - À Administração Municipal reserva-se o direito de chamar os candidatos 
aprovados à medida de suas necessidades. 
 
12.5 - Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação 
dos documentos relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 
12.1, sendo desclassificado o candidato que deixar de atender a qualquer uma 
dessas condições. 
 
12.7 - A escolaridade exigida para o cargo deverá ser comprovada no ato da 
nomeação.  
 
12.8 - A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de 
inscrição ou a apresentação irregular de documentos, ainda que verificado 
posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando todos os 
atos decorrentes da respectiva inscrição ou admissão. 
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13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
13.1 - A inscrição para o Concurso Público implicará a aceitação, por parte do 
candidato, das normas contidas neste Edital, bem como de outras que forem 
necessárias para seu fiel cumprimento. 
 
13.2 - O Concurso Público disciplinado por este Edital tem validade de 02 (dois) 
anos, a contar da data de publicação e homologação do resultado final, podendo 
ser prorrogado por igual período, a critério da Administração Municipal. 
 
13.3 - O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que 
vagarem no prazo de validade de que trata o presente Edital. 
 
13.4 – As vagas além das ofertadas neste Edital serão lotadas nos órgãos de 
acordo com a necessidade do Município. 
 
13.5 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina - FAUEL emitirá parecer conclusivo respondendo os recursos 
interpostos pelos candidatos, os quais não serão considerados quando por vias 
de reclamações verbais. 
 
13.6 - Não serão apreciadas as reclamações que forem oferecidas em termos 
inconvenientes, ou que não apontarem com precisão e clareza os fatos e 
circunstâncias que as justifiquem ou que permitam sua pronta apuração. 
 
13.7 - Ficam aprovados os Anexos I, II e III como partes integrantes deste Edital. 
 
13.8 - Os casos omissos serão deliberados pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL em conjunto 
com a Secretaria Municipal da Administração, Comissão Especial de Concurso e 
Procuradoria Geral do Município. 
 

PAÇO MUNICIPAL “10 DE OUTUBRO” 
Campo Mourão, 9 de janeiro de 2012. 

 
 
 
 

Nelson José Tureck 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 
CARGO: AJUDANTE GERAL 
 
Descrição Sumária 

Executar serviços em diversas áreas, exercendo tarefas de natureza 
operacional em obras públicas, conservação de cemitérios e manutenção dos 
próprios municipais e outras atividades. 
 
CARGO: ARQUITETO 
 
Descrição Sumária 
 Executar tarefas destinadas à supervisão, planejamento urbano, 
coordenação, estudos, elaboração e execução de projetos referentes à 
construção, fiscalização de obras do município, perícias e arbitramentos. 
 
CARGO: AUDITOR DE TRIBUTOS 
 
Descrição Sumária 
 Executar trabalhos de auditoria e fiscalização de tributos em 
estabelecimentos industriais, comerciais, de prestação de serviços e demais 
entidades, efetuando investigações em documentos para certificar-se do correto 
recolhimento dos tributos municipais. 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
Descrição Sumária 
 Executar pequenos serviços de enfermagem, sob a supervisão do 
enfermeiro, auxiliando no atendimento aos pacientes. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
Descrição Sumária 
 Executar serviços de limpeza e conservação, para manter os locais onde 
atua em condições de higiene e de uso. 
 
CARGO: CONTADOR 
 
Descrição Sumária 
 Supervisionar, coordenar e executar serviços inerentes à contabilidade 
geral da prefeitura e Fundações Municipais. 
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CARGO: COVEIRO 
 
Descrição Sumária 
 Preparar sepulturas, abrindo e fechando covas, para permitir a exumação 
em cemitérios. 
 
CARGO: COZINHEIRO 
 
Descrição Sumária 
 Preparar refeições selecionando os ingredientes e gêneros alimentícios 
necessários para atender aos cardápios estabelecidos. 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
 
Descrição Sumária 
 Executar serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou 
específicos, para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou 
coletiva. 
 
CARGO: ENCANADOR 
 
Descrição Sumária 
 Montar, instalar e conservar sistemas de tubulações de material metálico 
ou não metálico, roscando, soldando ou furando, utilizando-se de instrumentos 
apropriados, para possibilitar a condução de ar água, vapor e outros fluídos, 
bem como a implantação de redes de água e esgoto. 
 
CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
 
Descrição Sumária 
 Executar e orientar projetos referentes à agrimensura, consultando 
levantamentos topográficos, altímetro, geodésicos e aerofotogramétricos, para 
possibilitar a locação de loteamentos, sistemas de saneamento, irrigação e 
drenagem, traçado de cidades, estradas e outras projetos. 
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
 
Descrição Sumária 
 Executar tarefas diversas relacionadas com a composição e 
fornecimentos de medicamentos e outros preparados; analisar substâncias, 
matérias e produtos acabados valendo-se de técnicas e aparelhos especiais, 
baseando-se em fórmulas estabelecidas para atender a receitas médicas, 
odontológicas e veterinárias. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
Descrição Sumária 
 Avaliar, programar e efetuar o tratamento das incapacidades físicas, 
valendo-se de técnicas específicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS 
 
Descrição Sumária 

Desenvolver atividades na área das artes, através de trabalhos manuais e 
outras expressões artístico-culturais em atelier/oficinas específicas, bem como 
divulgar, incentivar, promover a artes plásticas no município, visando à inclusão 
social dos usuários das políticas públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE ARTESANATO 
 
Descrição Sumária 

Desenvolver atividades de artes na área de artesanato alternativo, visando 
a inclusão social dos usuários das políticas públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE CABELEIREIRO 
 
Descrição Sumaria 

Proporcionar aos usuários das políticas públicas, informações, 
conhecimentos e técnicas para o exercício da atividade de cabeleireiro, baseado 
na prática com metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o 
aprendizado, visando sua inclusão social e produtiva. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA 
 
Descrição Sumaria 

Proporcionar aos usuários das políticas públicas o conhecimento básico 
em corte e costura baseado na prática com metodologia de ensino que 
contextualiza e põe em ação o aprendizado, visando sua inclusão social e 
produtiva. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE CULINÁRIA 
 
Descrição Sumária 
 Proporcionar aos alunos, conhecimentos básicos de culinária, baseado na 
prática com metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o 
aprendizado, visando à inclusão social e produtiva dos usuários das políticas 
públicas. 
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CARGO: INSTRUTOR DE DANÇA 
 
Descrição Sumária 

Ministrar aulas de danças Contemporânea, Moderna, Dança de Rua,  
Hip Hop, Street Dance, Break entre outras, visando a inclusão social dos 
usuários das políticas públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE GARÇOM 
 
Descrição Sumária 

Proporcionar aos alunos conhecimentos básicos na área de atendimento 
ao público, baseado na prática com metodologia de ensino que contextualiza e 
põe em ação o aprendizado, visando à inclusão social e produtiva dos usuários 
das políticas públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE INFORMÁTICA 
 
Descrição Sumária 

Ministrar aulas de informática, baseado na prática com metodologia de 
ensino que contextualiza e põe em ação o aprendizado, visando à inclusão social 
dos usuários das políticas públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE KARATÊ 
 
Descrição Sumária 

Ministrar aulas de Karatê de forma lúdica e dinâmica, visando à inclusão 
social dos usuários das políticas públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL 
 
Descrição Sumaria 

Ministrar aulas, teóricas e práticas, de costura industrial baseado na 
prática com metodologia de ensino que contextualiza e põe em ação o 
aprendizado, visando a inclusão social e produtiva dos usuários das políticas 
públicas. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE PASTFÍCIO E PANIFÍCIO 
 
Descrição Sumária 

Ensinar aos usuários noções básicas para a função de pastifício e 
panifício, baseado na prática com metodologia de ensino que contextualiza e põe 
em ação o aprendizado, visando à inclusão social e produtiva dos mesmos. 
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CARGO: JARDINEIRO 
 
Descrição Sumária 
 Executar serviços de jardinagem e arborização em ruas e logradouros 
públicos, preparando a terra, fazendo canteiros e plantando para conservá-los e 
embelezar a cidade. 
 
CARGO: JORNALISTA 
 
Descrição Sumária 
 Divulgar notícias da Administração Pública Municipal direta e indireta de 
interesse público; verificar acontecimentos; auxiliar na redação e 
pronunciamentos a serem proferidos pelas autoridades da Administração 
Pública Municipal, bem como de textos oficiais institucionais, tais como revistas, 
comunicados e anúncios. 
 
CARGO: MECÂNICO II 
 
Descrição Sumária 
 Executar manutenção de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários 
em geral. 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
Descrição Sumária 
 Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando 
recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem-
estar do paciente. 
 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
Descrição Sumária 
 Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e 
órgãos anexos, atender a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando 
assistência médica específica, empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a 
preservação da vida da mãe e do filho. 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
 
Descrição Sumária 
 Fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e 
outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando 
assistência médica específica às crianças até a adolescência, para avaliar, 
prevenir, preservar ou recuperar sua saúde. 
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CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Descrição Sumária 
 Planejar, organizar, supervisionar e executar programas de defesa 
sanitária, para assegurar a qualidade de alimentos e a saúde da comunidade. 
 
CARGO: MONITOR SOCIAL 
 
Descrição Sumária 

Realizar atividades socioeducativas de recreação, lazer, artísticas, 
culturais (reuniões, palestras e oficinas) e quando necessário, escolares, em 
coletivos com crianças, adolescentes, jovens, pessoa com deficiência, idosos e 
famílias, visando a proteção integral e a inclusão social dos usuários das 
políticas públicas. 
 
CARGO: MOTORISTA I 
 
Descrição Sumária 
 Dirigir e conservar veículos automotores, tais como automóveis, 
ambulâncias, peruas e picapes, de acordo com as normas de trânsito e as 
instruções recebidas, para efetuar o transporte de pessoas, materiais e outros. 
 
CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 
 
Descrição Sumária 
 Operar microcomputadores e orientar os usuários para processar 
programas elaborados nas unidades administrativas. 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
Descrição Sumária 
 Operar máquinas da construção civil, conduzindo-as e operando seus 
comandos para execução de obras públicas. 
 
CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL 
 
Descrição Sumária 

Realizar abordagens e rondas nos períodos diurno e noturno, em regime 
de escala e plantão, bem como, executar sob supervisão técnica, atividades 
administrativas e socioeducativas de convivência e promoção social, nos 
programas e projetos de Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta 
Complexidade, visando a proteção integral e a inclusão social dos usuários das 
políticas públicas. 
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CARGO: PEDREIRO 
 
Descrição Sumária 
 Efetuar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou 
concreto para execução de obras. 
 
CARGO: PINTOR DE OBRAS 
 
Descrição Sumária 
 Preparar e pintar as superfícies externas e internas de edifícios e outras 
obras civis, raspando-as, lixando-as, limpando-as, emassando-as e cobrindo-as 
com uma ou várias camadas de tinta, para protegê-las ou decorá-las, visando à 
manutenção e conservação dos próprios municipais. 
 
CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
 
Descrição Sumária 
 Assessorar e representar juridicamente a Administração Pública Municipal 
em juízo ou fora dele, nas ações em que esta for autora ou interessada, para 
assegurar os direitos pertinentes ou defender seus interesses. 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL  
 
Descrição  

Participar da elaboração, implementação e avaliação do Projeto 
Político Pedagógico do estabelecimento de ensino, em consonância com as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e Estadual; 

Elaborar o Planejamento Anual de trabalho docente; 
Desenvolver as atividades de sala de aula, considerando a 

apreensão crítica do conhecimento pelo aluno; 
Proceder à reposição dos conteúdos, carga horária e/ou dias letivos 

aos alunos, quando se fizer necessário, a fim de cumprir o calendário escolar, 
resguardando prioritariamente o direito do aluno; 

Proceder à avaliação contínua, cumulativa e processual dos alunos, 
utilizando-se de instrumentos e formas diversificadas de avaliação, previstas na 
Proposta Pedagógica Curricular e Projeto Político Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; 

Participar do processo de avaliação educacional no contexto 
escolar dos alunos com dificuldades acentuadas de aprendizagem, sob 
coordenação e acompanhamento do orientador educacional, com vistas à 
identificação de possíveis necessidades educacionais especiais e posterior 
encaminhamento aos serviços e apoios especializados da Educação Especial, se 
necessário; 

Participar de processos coletivos de avaliação do próprio trabalho e 
da escola, com vistas ao melhor desenvolvimento do processo de ensino e 
aprendizagem; 
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Participar de reuniões, sempre que convocado pela direção; 
Assegurar que, no âmbito escolar, não ocorra tratamento 

discriminatório em decorrência de diferenças físicas, étnicas, de gênero e 
orientação sexual, de credo, ideologia, condição sócio-cultural, entre outras; 

Viabilizar a igualdade de condições para a permanência do aluno 
na escola, respeitando a diversidade, a pluralidade cultural e as peculiaridades 
de cada aluno, no processo de ensino e aprendizagem; 

Propiciar ao aluno a formação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamento crítico, visando ao exercício consciente 
da cidadania; 

Zelar pela frequência do aluno à escola, comunicando qualquer 
irregularidade à Direção da Escola; 

Cumprir o calendário escolar, quanto aos dias letivos, horas-aula, 
horas-atividade estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos 
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; 

Cumprir as horas-atividade no âmbito escolar, dedicando-as a 
estudos, pesquisas e planejamento de atividades docentes e atendimento aos 
pais, sob orientação da Direção da Instituição, conforme determinações da 
Secretaria da Educação; 

Manter atualizados os Livros Registro de Classe, relatórios e 
avaliações, conforme determinação da Direção e da Secretaria da Educação, 
deixando-os disponíveis no estabelecimento de ensino; 

Participar do planejamento e da realização das atividades de 
articulação da escola com as famílias, a comunidade e Secretaria da Educação; 

Dar cumprimento aos preceitos constitucionais, à legislação 
educacional em vigor e ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como 
princípios da prática profissional e educativa; 

Participar, com a direção da Unidade de Ensino, da análise e 
definição dos programas a serem inseridos na Proposta Pedagógica Curricular 
do estabelecimento de ensino, Regimento e Projeto Político Pedagógico; 

Zelar pelo sigilo de informações documentais e pessoais de alunos, 
professores, funcionários e famílias; 

Manter e promover relacionamento ético e cooperativo de trabalho 
com seus colegas, com alunos, com pais e com os demais segmentos da 
comunidade escolar e todas as pessoas da sociedade; 

Participar da avaliação institucional, conforme orientação da 
Secretaria da Educação; 

Cumprir e fazer cumprir o disposto no Regimento Escolar; 
Executar as atividades docentes propostas em seu plano curricular, 

apresentando ao Coordenador Pedagógico e à Direção Escolar; 
Colaborar no processo de orientação educacional, mantendo 

permanente contato com os pais dos alunos ou seus responsáveis, informando-
os e orientando-os sobre o desenvolvimento dos educandos e obtendo dados de 
interesse para o processo educativo, sempre com acompanhamento da Direção 
e/ou responsável; 

Manter organizada e atualizada a escrituração da vida escolar dos 
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alunos sob sua responsabilidade; 
Proceder à observação dos alunos, identificando as necessidades e 

carências de ordem social, psicológica, material ou de saúde perceptíveis ao 
professor e que interferem na aprendizagem. Caso necessário, encaminhar 
esses alunos para atendimento especializado; 

Participar das atividades cívicas, culturais, educativas e 
pedagógicas da escola, da comunidade e do município; 

Participar do Conselho Escolar, da Associação de Pais, Mestres e 
Funcionários ou outras instituições auxiliares da Escola; 

Participar de reuniões pedagógicas, semanas pedagógicas e outras 
formas de formação continuada oferecidas ou apoiadas pela Secretaria da 
Educação; 

Cumprir as funções indispensáveis e indissociáveis ao educar e ao 
cuidar, incluído aqui aspectos da higiene das crianças; 

Respeitar ao atendimento especial e necessário, através de ações 
compartilhadas entre as áreas de saúde, cultura, assistência social e educação, 
conforme legislação pertinente; 

Controlar os horários de repouso das crianças, banho e troca de 
roupas, para assegurar o seu bem-estar; 

Orientar as crianças quanto às condições de higiene, auxiliando no 
banho, vestir, calçar, pentear e guardar seus pertences para garantir seu bem-
estar; 

Registrar o processo de desenvolvimento da criança, tanto 
individualmente como em grupo, com o objetivo de elaborar uma avaliação 
descritiva da criança. 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
 
Descrição Sumária 
 Atender e orientar a área educacional e organizacional de recursos 
humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas para possibilitar a 
orientação e o diagnóstico clínico. 
 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
Descrição Sumária 
 Executar tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência 
técnica e controle dos trabalhos agrícolas, orientando os agricultores nas tarefas 
de preparação do solo, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, 
combate a parasitas e a outras pragas para auxiliar os especialistas de formação 
superior no desenvolvimento da produção agrícola. 
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
Descrição Sumária 
 Executar e organizar trabalhos inerentes à contabilidade, realizar tarefas 
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pertinentes para apurar os elementos necessários ao controle e a apresentação 
da situação patrimonial, econômica e financeira da organização municipal e suas 
fundações. 
 
CARGO: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 
 
Descrição Sumária 
 Executar projetos de edificações e outras obras de engenharia civil, 
orientando-se por plantas, esquemas e especificações técnicas, para colaborar 
na construção, reparo e conservação das referidas obras. 
 
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Descrição Sumária 
 Orientar e coordenar o sistema de segurança do trabalho investigando 
riscos e causas de acidentes, bem como analisando esquemas de prevenção, 
para garantir a integridade do servidor. 
 
CARGO: TRATORISTA 
 
Descrição Sumária 
 Compreender as tarefas de operação de tratores e reboques, montados 
sobre rodas, para carregamento e descarregamento de materiais, roçada de 
terrenos e limpeza de vias, praças e jardins. 
 
 

ANEXO II 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
CARGO: AJUDANTE GERAL 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; 
Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; 
Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação 
de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças 
e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e 
materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: 
móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, 
escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de 
recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de 
materiais de limpeza e de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material 
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. 
 
CARGO: ARQUITETO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Projeto de arquitetura: 1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto. 1.2 
Programação de necessidades físicas das atividades. 1.3 Noções de Topografia 
e condições do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, 
lotes e construções vizinhas. 1.4 Controle ambiental das edificações (térmico 
,acústico e luminoso).  1.5 Princípios e normas relacionados à acessibilidade 
arquitetônica; Gestão democrática e planejamento participativo: 2.1 
Relações do planejamento com o desenho e o projeto urbano. 2.2 A 
paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. 2.3 Infra-estrutura urbana. 2.4 
Legislação urbanística Municipal: códigos de obras, uso e ocupação do 
solo, zoneamento, taxa de ocupações, recuos, parcelamento do solo; 
Sistemas estruturais e construtivos: noções básicas sobre concreto, 
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alvenaria comum e estrutural, madeira e estrutura metálica; Ênfase nas 
questões do melhor aproveitamento e alternativas de construções 
públicas. 4.1 Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas, 
prédios, fachadas, sistemas viários, parques, complexos poliesportivos, 
habitação popular; Acompanhamento de obras. 5.1 Construção e 
organização do canteiro de obras. 5.2 Coberturas e impermeabilização. 
5.3 Esquadrias. 5.4 Pisos e revestimentos: noções sobre 
impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras, cerâmicas, 
pintura e gesso; Legislação: 6.1 Normas técnicas, legislação profissional; 
Informática aplicada à arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema 
AUTO CAD 2000. 
 
CARGO: AUDITOR DE TRIBUTOS 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Taxas, Tributos, Impostos, Emolumentos, Fato Gerador; Isenção dos 
contribuintes; Responsabilidade tributária; Lei 8666/93; Contribuição de Melhoria, 
Hierarquia, Código de Postura Municipal; Código Tributário Nacional; Código 
Tributário Municipal; Constituição Federal; Noções básicas de informática; 
Noções básicas de atendimento ao público. 
 
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMAGEM 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
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MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 
administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de 
farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –
intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – 
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma 
venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 
Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); 
Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – 
Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento 
Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento 
familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção do câncer de colo e 
mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, 
Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem 
em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício 
Profissional e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 
- NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar. 
Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 
administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta 
de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: 
tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de 
infecções; primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas 
Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; 
Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 
Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e 
Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós 
operatórios. 
 
CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
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Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; 
Comportamento no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; 
Carregamento e descarregamento de mercadorias de veículos em geral; 
Serviços de capina em geral; Limpeza de vias públicas e praças municipais; 
Tarefas de construção; Instrumentos agrícolas; Serviços de lavoura; Aplicação 
de inseticidas e fungicidas; Lavagem de máquinas e veículos; Limpeza de peças 
e oficinas; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; Instrumentos e 
materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: 
móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, 
escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de 
recipientes; Guarda e conservação de alimentos; Controle de estoque de 
materiais de limpeza e de cozinha; Higiene pessoal e com todo o material 
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; 
Noções de primeiros socorros. 
 
CARGO: CONTADOR 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Lei 4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. 
Finanças públicas na constituição de 1988. Atividade financeira do Município: 
conceitos, características e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação. 
Orçamento Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, 
classificação, princípios orçamentários, vedações constitucionais, normas gerais 
do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964; fiscalização e controle interno 
e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e 
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e 
pagamento. Despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais 
da dívida, outras despesas correntes, investimentos, inversões financeiras, 
amortização da dívida. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios. 
Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: 
suplementares, especiais e extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva 
de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares; 
Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; Controle e 
fiscalização; Transferências voluntárias; Destinação de recursos para o setor 
privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial; Disposições finais e 
transitórias. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de 
Gestão Fiscal para Estados e Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). 
Sistema Integrado de Administração Financeira para os Estados e Municípios – 
SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. Portaria 448 STN. 
Resolução TCE – Provimento 29/94. 
 
CARGO: COVEIRO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Ferramentas utilizadas; Tipos de sepulturas; A exumação; O enterro; 
Edificações; Funções; Preparo de concretos e argamassas; Revestimento: 
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chapisco, emboço e reboco; Uso de EPIs; Prevenção de Acidentes; Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Organização do local de 
trabalho. Comportamento no local de trabalho 
 
CARGO: COZINHEIRO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento 
no ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Noções básicas de 
preparação de alimentos; Coleta e armazenamento e tipos de recipientes; Materiais 
utilizados na limpeza em geral; Trabalho de Cozinha: preparo de café, lanches e 
refeições em geral; Guarda e conservação de alimentos; Controle de Estoque de 
Material de Limpeza e de cozinha; Relatório de pedidos de materiais de consumo, 
limpeza e gêneros alimentícios; Higiene Pessoal, ambiental e de materiais de 
consumo. 
 
CARGO: ENFERMEIRO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
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trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. 
Prevenção e controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da 
Enfermagem na detecção e no controle de doenças; Introdução à Enfermagem: 
Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da 
Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; 
Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de 
emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, 
gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças 
infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico 
e em Central de Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento 
de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério 
e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema Único de Saúde 
– SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções 
da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: 
Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do 
Ministério da Saúde, Administração e Validade). CCIH. 
 
CARGO: ENCANADOR 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. 
Normas de segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio 
ambiente e CIPA. Primeiros socorros: papel do socorrista. Parada 
cardiorespiratória. Entorses, luxações e fraturas. Vertigens, desmaios e 
convulsões. Choques elétricos. Transporte de pessoas acidentadas. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do 
cargo. Tipos de tubulação. Tipos de conexão. Materiais utilizados. Equipamentos 
utilizados. Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. 
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Hidrômetros. Tipos de Poços e Bombas d’água. Noções de motor de bombas. 
Segurança dos equipamentos. Noções gerais de primeiros socorros. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção 
de Acidentes. Organização do local de trabalho. Comportamento no local de 
trabalho. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a 
descrição do cargo. 
 
CARGO: ENGENHEIRO AGRIMENSOR 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Topografia. Geodésia. Fotogrametria e Fotoidentificação. Sensoriamento 
Remoto. Cartografia. Cadastro Técnico e Planejamento Urbano. Conceitos de 
CAD (Desenho Assistido por Computador). Noções de Microstation. Noções de 
software Datageosis. Noções básica de softwares como "strada" e outros para 
cálculos, desenhos e plotagem de levantamentos. Conhecimentos sobre 
atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
 
CARGO: FARMACÊUTICO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
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simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, 
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, 
Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, 
Programa de Controle de Infecção Hospitalar;  2. Dimensionamento e controle de 
estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) Classificação e codificação 
de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de 
medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; 
Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição 
de medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) 
Garantia da qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais 
padrão; 4. Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) 
A prescrição médica; 4.2) Esquemas de manutenção de soro; 4.3) Diluição de 
medicamentos; 4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas 
parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia 
Antineoplásica-Quimioterapia;  6. Farmácias Satélites: Serviços especializados 
em dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e 
Correlatos 7.1) A importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e 
esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) Desinfetantes; 8. Uso racional de 
antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de Infecções; 8.2)A farmácia e o controle 
de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) 
Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 
9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. 
Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 de 
outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos 
exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, estabelecendo as 
BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o Regulamento 
Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em 
Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia 
das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica 
dos Medicamentos. 13.3) Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) 
Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 
13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário 
Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos Toxicologia. 
São Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de 
Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. 
Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – 
Assistência Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de 
Ética Profissional. 
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CARGO: FISIOTERAPEUTA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A 
deficiência motora em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – 
Teoria e Prática; Desenvolvimento normal e seus desvios no lactente- 
diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º mês; Fisioterapia na 
Ortopedia e na Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e 
prática; Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação 
de Krusen; Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; 
Paralisia Cerebral- Aspectos práticos; Fisioterapia Neurológica. 
 
CARGO: INSTRUTOR DE ARTES PLÁSTICAS 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
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Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de artes plásticas.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE ARTESANATO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de artesanato.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE CABELEIREIRO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
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Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de cabeleireiro.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE CORTE E COSTURA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
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Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de corte e costura.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE CULINÁRIA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de culinária.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE DANÇA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
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legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de dança.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE GARÇOM 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de garçom.  
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CARGO: INSTRUTOR DE KARATÊ 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de karatê.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de máquina de costura industrial.  
 
CARGO: INSTRUTOR DE PASTFÍCIO E PANIFÍCIO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. 
Noções de segurança do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e 
prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de 
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do 
serviço de instrutor de pastifício e panifício.  
 
CARGO: JARDINEIRO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
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Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no 
ambiente de trabalho, organização do local de trabalho, noções básicas de 
jardinagem. 
 
CARGO: JORNALISTA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Mídia: principais termos, técnicas e conceitos. Planejamento de mídia: objetivo, 
estratégia e tática. Critérios para seleção de veículos. Método de cálculo para 
inserções em jornais comerciais. Meios de comunicação: jornal, revista, rádio e 
televisão (perfil, penetração e público alvo dos meios). Ferramentas de pesquisa: 
IVC, MARPLAN, IBOPE (custo por mil, índices de penetração e afinidade). 
Variáveis de mídia: alcance, freqüência e continuidade. Código de Ética dos 
Profissionais de Propaganda. Teoria da comunicação. A questão da 
imparcialidade e da objetividade. Ética. Papel social da comunicação. 
Comunicação, conceitos, paradigmas, principais teorias. Novas tecnologias e a 
globalização da informação. Massificação versus segmentação dos públicos. 
História da Comunicação e Jornalismo. Gêneros de redação: definição e 
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elaboração de notícia, reportagem, entrevista, editorial, crônica, coluna, pauta, 
informativo, para Rádio, TV e Internet. Técnicas de redação jornalística: lead, sub 
lead, pirâmide invertida. Critérios de seleção, redação e edição para Rádio, TV e 
Internet.  
 
CARGO: MECÂNICO II 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Comportamento no ambiente de trabalho. Organização do local de trabalho. 
Noções básicas de mecânica de veículos e máquinas pesadas. Funcionamento 
dos principais componentes de um motor à combustão. Montagem e 
desmontagem das principais peças que compõem um motor à combustão. Parte 
elétrica de veículos pesados. Sistema de suspensão e frenagem de veículos 
pesados. Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a 
descrição do cargo. 
 
CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
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trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da 
criança, do adulto da mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas 
relativos às doenças ocupacionais. Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. 
Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das estratégias de ação para a 
promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em 
saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças de 
notificação compulsória obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente 
Transmissível. Doenças do aparelho digestivo. Reumatologia. Aparelho 
respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho urinário. 
Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na 
Atenção Básica. Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. 
Política de saúde mental – Reforma Psiquiátrica. 
 
CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. 
Planejamento familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); 
método de barreira e natura; DIU; anticoncepção na amamentação; 
anticoncepção na adolescência; anticoncepção de emergência e cirúrgica. 
Climatério: perimenopausa; terapia de reposição hormonal; osteoporose; 
sexualidade. Infecções: DST; doença inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus. 
Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer de mama; lesões 
benignas e malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses; 
dismenorreia; dor pélvica; incontinência urinária. Operações ginecológicas: 
curetagem; prolapsos; histerectomia e tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; 
laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto: assistência e mecanismo do 
parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar; 
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amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; 
sangramentos; hipertensão arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina 
fetal: crescimento e desenvolvimento; cardiotocografia; ultra-sonografia; 
maturidade fetal e vitalidade. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política 
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. 
Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 
 
CARGO: MÉDICO PEDIATRA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. 
Cuidados Primários na Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento 
Materno. Imunização. Doenças Diarréicas e Terapia de Reidratação Oral. 
Dermatoses na Infância. Parasitoses Intestinais na Infância. Doenças 
Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde Pública. Acidente com 
Animais Peçonhentos. Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – 
Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria; Cefaléia; 
Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores; Acidentes na Infância. Parada 
Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. Convulsão. 
 
CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
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MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e 
grandes) de interesse na produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, 
prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória; Conhecimentos 
básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de 
programas sanitários; Clínica médico-veterinária; Inspeção industrial e sanitária 
de produtos de origem animal: boas práticas de fabricação e análise de perigos e 
pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise; Produtos de 
origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso 
veterinário; Soros, vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, 
antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de soros, vacinas e 
antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste 
suína e febre aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) 
para produtos injetáveis; Análises microbiológicas em produtos de origem animal 
e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos de origem 
animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de 
alta eficiência para análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; 
Noções básicas de biossegurança; Higiene de alimentos - zoonoses; Doenças 
transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação 
federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; 
Alimentos para animais; Produtos veterinários; Programas sanitários básicos; 
Noções básicas de Inseminação Artificial. 
 
CARGO: MONITOR SOCIAL 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
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CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Estatuto da 
Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção. Desenvolvimento 
de atividades relacionadas com a execução do serviço de monitor social. Noções 
básicas de atendimento ao público. Noções básicas de informática. 
 
CARGO: MOTORISTA I 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções gerais de circulação e 
conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; 
Manutenção e Limpeza de veículos. 
 
CARGO: OPERADOR DE COMPUTADOR 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
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Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven. Conhecimento 
sobre o pacote Microsoft Office 2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). 
Open Office, Broffice, Hardware-componentes de microcomputadores. 
Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de memória principal 
e cachê. Tipos de memória. Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe 
interfaces paralela, serial, USB, IDE. Configuração de microcomputadores. 
Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de 
computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. 
Proteção: princípios básicos, alimentação AC/DC, aterramento, proteção de 
equipamentos e de sistemas de informática. Software-básico, aplicativos e 
utilitários. Apoio na instalação e na atualização de softwares antivírus. Redes de 
computadores e Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN 
e WAN. Modelo OSI / ISO.  Meios de transmissão: par trançado, fibra óptica e 
link de rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso. 
Tecnologias ethernet, fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. 
Equipamentos para interconexão de redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP. 
Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e roteadores. 
Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: 
Internet Explorer e Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de 
software. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
Backup de Dados, Tipos de Backup, Compartilhamento de arquivos. 
 
 
CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
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MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, 
Deliberações, Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: 
guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro 
plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas 
rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 
CARGO: ORIENTADOR EDUCACIONAL 
 
PORTUGUÊS: 
Apropriação do sistema de escrita alfabético; oralidade; práticas sociais de leitura 
e escrita; compreensão leitora; produção textual de diversos gêneros; análise 
linguística na produção e revisão textual; formação do leitor e literatura; Leitura e 
interpretação de textos. Variedades linguísticas. Textualidade: coesão, coerência 
e contexto discursivo. Técnicas de Redação Oficial. Tópicos de norma padrão: 
concordância, regência, crase, ortografia, colocação e emprego dos pronomes.  
 
MATEMÁTICA: 
Historicidade da Matemática; metodologias do ensino da Matemática; 
apropriação do sistema de numeração decimal; números naturais; números 
racionais; álgebra elementar; espaço e forma; grandezas e medidas; tratamento 
da informação; materiais concretos e jogos matemáticos; resolução de 
problemas. 
 
INFORMÁTICA: 
Noções básicas de informática e computação. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
1 - História da educação brasileira; Filosofia da educação; Sociologia da 
educação; Antropologia e educação; Psicologia da educação. 2 - Função social 
da escola; Papel do Estado e direito à educação; Políticas públicas e educação; 
Financiamento da educação; Formação e valorização docente; Organização 
escolar e trabalho docente; Gestão democrática; Inclusão escolar, diversidade e 
desigualdade; Qualidade, avaliação e regulação da educação.  3 - Projeto 
político-pedagógico; Currículo e organização do conhecimento; Didática; 
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Planejamento;Organização do tempo e do espaço escolares;Organização do 
ensino;Procedimentos e recursos pedagógicos;Acompanhamento e avaliação 
dos processos de ensino e de aprendizagem; Fases da vida: infância, juventude 
e idade adulta na contemporaneidade, valores da formação cultural, ludicidade, 
socialização e convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, 
dimensão ética do cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do 
trabalho pedagógico. Sistemas de Ensino; Tecnologias da informação e 
comunicação e Educação à distância; Legislação educacional brasileira; 
Avaliação institucional; Avaliação do processo de ensino e aprendizagem; 
Educação inclusiva; Referencial Curricular de Educação Infantil; Referencial de 
Ensino de nove anos. 4 - O Orientador Educacional no processo histórico; A 
orientação educacional e a democratização do ensino; O orientador educacional; 
o currículo e planejamento; Atribuições do Orientador Pedagógico. 
 
CARGO: PEDREIRO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de 
alvenaria e concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento 
de atividades relacionadas com a execução do serviço de pedreiro. 
 
CARGO: PINTOR DE OBRAS 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
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MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Equipamentos e materiais utilizados na atividade; Execução de trabalhos de 
alvenaria e concretos; Diferentes processos de execução; Noções básicas de 
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos; Noções de segurança 
do trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; normas de 
segurança, conceito de proteção e equipamentos de proteção; Desenvolvimento 
de atividades relacionadas com a execução do serviço de pintor de obras. 
 
CARGO: PROCURADOR JURÍDICO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos 
Municípios. Da Administração Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização 
contábil, financeira e orçamentária. Da tributação e do orçamento. Das limitações 
do poder de tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do 
Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das finanças públicas. Da ordem 
econômica e financeira. Dos princípios gerais da atividade econômica. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico: modalidade e formas. 
Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. 
Prescrição: conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: 
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obrigação de dar, de fazer e não fazer; obrigações alternativas, divisíveis, 
indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das obrigações de pagamento – 
Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, 
transação; direito de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos 
em geral: Empréstimo; comodato; mutuo; prestação de serviço; empreitada; 
mandato; fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação, pretensão, 
condição da ação, classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e 
suspensão do processo; pressupostos processuais. Prazos: classificação, 
princípios, contagem, preclusão, prescrição. Sujeitos da relação processual: 
partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo. Pedido: 
petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; 
cumulação de pedidos; interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; 
contestação, exceção e objeção; exceções processuais: incompetência, 
reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO 
TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributaria. Impostos. 
Taxas. Contribuição de melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. 
Administração tributaria. V DIREITO ADMINISTRATIVO. Administração Pública. 
Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e 
administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens 
Públicos). Responsabilidade Civil da administração. Controle da administração 
pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e sindicância. 
Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO 
PROCESSUAL DO TRABALHO. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador 
autônomo, avulso eventual e temporário. O empregador; sucessão de 
empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do contrato de 
trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. 
Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Terminação do contrato de 
trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de serviço. 
Sentença. Recursos no processo do trabalho. Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores; Lei complementar nº 101/00; Lei nº 11.107 de 06 de Abril de 2005. 
 
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
 
Língua Portuguesa e seu ensino: historicidade da Língua Portuguesa; 
metodologias do ensino da Língua Portuguesa; alfabetização e letramento; 
princípios do sistema alfabético de escrita; apropriação do sistema de escrita 
alfabético; oralidade; práticas sociais de leitura e escrita; compreensão leitora; 
produção textual de diversos gêneros; análise linguística na produção e revisão 
textual; formação do leitor e literatura. 
 
Matemática e seu ensino: historicidade da Matemática; metodologias do ensino 
da Matemática; apropriação do sistema de numeração decimal; números 
naturais; números racionais; álgebra elementar; espaço e forma; grandezas e 
medidas; tratamento da informação; materiais concretos e jogos matemáticos; 
resolução de problemas. 
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História e seu ensino: historicidade da História; metodologias do ensino da 
História; tempo e espaço no conhecimento histórico e suas diferentes formas de 
compreensão e representação; problematizações, fontes e narrativas na 
construção do conhecimento histórico; identidades e diversidade cultural; 
memória e patrimônio; sujeitos históricos, suas relações na sociedade e 
cidadania; relações étnico-raciais; história e cultura afro-brasileira e indígena. 
 
Geografia e seu ensino: historicidade da Geografia; metodologias do ensino da 
Geografia; espaço geográfico; elementos da natureza; lugar na qualidade de 
espaço vivido e como ponto de articulação social; concepções de paisagens; 
região e regionalização; território e territorialidades; cartografia escolar; trabalho 
de campo; educação ambiental. 
 
Ciências Naturais e seu ensino: historicidade das Ciências Naturais; 
metodologias do ensino das Ciências Naturais; ambiente e transformação da 
natureza; saúde; seres vivos; organização e representação do mundo físico; 
propriedades e transformações da matéria e da energia; experimentação e 
outros procedimentos científicos; Educação Ambiental. 
 
Arte (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) e seu ensino: historicidade das 
Artes; metodologias do ensino das Artes; aspectos históricos, culturais e sociais; 
produções artístico-culturais; elementos das formas de expressão; apreciação; 
contextualização; criação e prática artística. 
 
Educação Física e seu ensino: historicidade da Educação Física; metodologias 
do ensino da Educação Física; corpo e cultura; jogos, brincadeiras e brinquedos; 
esporte e sociedade; princípios e procedimentos metodológicos das práticas 
corporais. 
 
Conhecimento Específico: 1 - Projeto político-pedagógico; Currículo e 
organização do conhecimento; Didática; Planejamento; Organização do tempo e 
do espaço escolares; Fases da vida: infância, juventude e idade adulta na 
contemporaneidade, valores da formação cultural, ludicidade, socialização e 
convívio social, interações sociais, culturas infantis e juvenis, dimensão ética do 
cuidado na educação; A pesquisa como articuladora do trabalho pedagógico. 2 - 
Política Nacional de Educação Infantil: pelo direito das crianças de zero a seis 
anos à Educação. 3 - REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL. 4 - Educação Infantil: Espaço de educação e cuidado. A 
infância e sua singularidade; A infância na escola e na vida: uma relação 
fundamental; O brincar como um modo de ser e estar no mundo; As diversas 
expressões e o desenvolvimento da criança na escola. A INFÂNCIA E SUA 
SINGULARIDADE: Crianças: sujeitos sociais e históricos, marcadas, pelas 
contradições das sociedades em que estão inseridas.Crianças: cidadãs, pessoas 
detentoras de direitos, que produzem cultura e são nela produzidas. Infância, 
mais que estágio, é categoria da história. Compreensão da infância de maneira 
histórica, ideológica e cultural. 5 – LEGISLAÇÕES E DOCUMENTOS BÁSICOS: 
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Constituição da Republica Federativa do Brasil – Atualizada – Título VIII. Da 
Ordem Social. Capítulo III. Da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção I Da 
Educação; Lei Orgânica do Município – Capítulo II – Seção III; ECA - Estatuto da 
Criança e do Adolescente - Capítulo I – Disposições gerais sobre o estatuto da 
criança e do adolescente – Título II - Capítulo IV. Do Direito à Educação, à 
Cultura, ao Esporte e ao Lazer; Referencial Curricular Para A Educação Infantil. 
Brasília: MEC/SEF, 1998. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 
9394/96, ATUALIZADA – Título I, II, III; CAPÍTULO: II – SEÇÃO II – CAPÍTULO V 
– TÍTULO VI; Deliberação nº 02/05, Conselho Estadual de Educação do 
PARANÁ: 6 de junho de 2005; RESOLUCAO Nº 5 de 17 de Dezembro de 2009 
que fixa as Diretrizes curriculares Nacionais para a educação infantil; Ministério 
da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Especial. Educação 
especial no Brasil. Série institucional 2. Brasília: MEC/SEESP, 1994; Parecer 
CNE/CEB nº 20/2009, aprovado em 11 de novembro de 2009 - Revisão das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; Resolução CNE/CEB 
n.07 14/12/2010 fixa as Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental de 9 
anos. 
 
CARGO: PSICÓLOGO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes 
escolas, diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e 
técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de 
funcionamento normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação 
com a cultura e sua influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e 
os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o processo de 
socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus 
métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde 
pública; Teorias e técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia 
na Saúde mental; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; 
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Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Tratamento Psicoterápico de 
Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; Código de 
Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único 
de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS 
- NOAS-SUS de 2002. 
 
CARGO: TÉCNICO AGRÍCOLA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais propriedades físicas e 
químicas, importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e adubação: 
elementos essenciais às plantas, sintomas de deficiência e excesso dos 
principais nutrientes nas plantas, corretivos fertilizantes (finalidade, emprego, 
identificação dos principais tipos, cálculos de misturas).  Conservação do solo: 
erosão (efeitos nocivos e controle), demarcação de curvas de nível. Irrigação e 
drenagem: identificação dos principais tipos de irrigação e empregos, importância 
e emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa semente, cuidados 
com o armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes para a 
determinação da qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de construção de 
canteiros, fumigação de leitos, produção de mudas (semeadura, repicagem, 
raleamento e transplantio), produção de mudas em copinhos de papel e bolsas 
plásticas, técnicas de propagação vegetativa, enxertia (identificação de tipos e 
usos). Pomares e hortas: instalação e cuidados com uma horta e pomar, 
classificação de pomares e hortas, poda de plantas frutíferas. Paisagismo. 
Identificação e controle das principais ervas daninhas, principais tratos culturais 
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em plantas ornamentais. Fitotécnia: identificação e uso dos principais 
equipamentos e ferramentas destinados aos cuidados com as plantas nas 
hortas, pomares e paisagismo. Defensivos agrícolas: identificação e noções 
sobre grau de toxidade, técnicas de aplicação (cuidados, época, intervalo e 
equipamentos de aplicação e proteção. Tecnologia da produção (noções gerais), 
hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial (noções gerais sobre manejo), 
apicultura, avicultura (galinhas e codornas), suinocultura. Engenharia rural: 
determinação de áreas e volumes. Cálculo de área. Bovino de corte (cruzamento 
industrial, vacinação, principais doenças e controle, sistema de criação e raças); 
Bovino de leite (cruzamento, vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de 
criação, doenças, inseminação artificial e raças). 
 
CARGO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Lei nº 4.320/64 (normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle 
dos orçamentos e balanços); Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei 
nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Emendas Constitucionais nº 19, 
nº 20, 29 e nº 41 e 53; Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Comercial; 
Conhecimentos básicos sobre Contabilidade Pública; Lei Orgânica do Município 
Campo Mourão; Constituição Federal (Título VI – Da Tributação e do 
Orçamento); Siops – Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em 
Saúde – Implantado pela Portaria Conjunta MS/ Procuradoria Geral da República 
nº 1163, de 11 de outubro de 2000, posteriormente retificada pela Portaria 
Interministerial nº 446, de 16 de março de 2004; Siope – Sistema de Informação 
sobre Orçamentos Públicos em Educação – implantado pela Portaria MEC, nº. 
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006 de 20 de Junho de 2006; Sistn – aprovado pela Portaria 633 de 30 de agosto 
de 2006, do Ministério da Fazenda – Tesouro Nacional; Lei Federal nº. 
10028/2000; Leis do Fundeb, Medida Provisória 339/2006; Lei Federal 
8689/1993; Noções básica de informática. 
 
CARGO: TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Desenhos em CAD (Autocad ou Intellicad). Topografia.  Movimento de Terras.  
Locação de obras.  Sondagens.  Estradas: Projeto geométrico, drenagem, obras 
especiais, pontes.  Princípios básicos de construção. Detalhamento, 
desenvolvimento e interpretação de projetos de arquitetura, estrutura, instalações 
elétricas, hidráulicas e de esgoto.  Manutenção de via permanente. Normas de 
Desenho Técnico, de Arquitetura, de Instalações e de Estrutura. Escalas.  
Cotagem. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
 
CARGO: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. 
Significado das palavras - Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. 
Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero 
– masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - 
Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e 
verbal. 
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MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema 
legal de unidades de medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais 
figuras geométricas. Regra de três simples e composta. Porcentagem e juros 
simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e 
trigonométricas no triângulo retângulo. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS: 
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
A segurança e a saúde no trabalho nos diplomas legais vigentes no país. 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Consolidação das Leis 
do Trabalho – CLT. Normas Regulamentadoras, aprovadas pela Portaria Mtb nº 
3.214, de 08 de junho de1978 e alterações. Responsabilidade civil e criminal em 
matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação, reconhecimento, 
avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente do Trabalho: conceito, 
causas, custos, registro,análise e prevenção dos acidentes do trabalho – Lei nº 
8.213/91. Ergonomia e Prevenção e Combate a Incêndios. 
 
CARGO: TRATORISTA 
 
PORTUGUÊS: 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. 
Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; 
Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. 
 
MATEMÁTICA: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de 
unidades de medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras 
geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS:  
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Campo 
Mourão. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro. Resoluções; 
Deliberações; Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do 
Sistema Nacional de Trânsito. Operar veículos motorizados especiais, tais como: 
trator e implementos e outras máquinas rodoviárias e agrícolas e conhecimentos 
sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 
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ANEXO III 

 
PREVISÃO DE CRONOGRAMA 

 
DESCRIÇÃO DATA 
Publicação do Edital 10/01/2012 
Pedido de Isenção 12/01 à 25/01/2012 
Resultado Pedido de Isenção 03/02/2012 
Inscrições 12/01 à 08/02/2012 
Pagamento das Inscrições Até 09/02/2012 
Homologação das Inscrições 14/02/2012 
Recurso - Homologação das Inscrições 15/02 à 22/02/2012 
Ensalamento 02/03/2012 
Prova Objetiva (data provável) 18/03/2012 
Divulgação do Gabarito Preliminar (a 
partir das 18 horas) 

18/03/2012 

Recurso – Gabarito Preliminar 19/03 à 23/03/2012 
Divulgação Nota da Prova Objetiva e 
Gabarito Oficial 

10/04/2012 

Recurso - Nota Prova Objetiva 11/04 à 16/04/2012 
Convocação Prova de Títulos 10/04/2012 
Entrega dos Títulos 17/04 à 20/04/2012 
Divulgação Nota prova de Títulos e 
Classificação Final 

04/05/2012 

Recurso Nota prova de títulos e 
Classificação Final 

07/05 à 11/05/2012 

Homologação Final 18/05/2012 
 
 

O cronograma apresentado trata-se de uma previsão para execução das 
atividades inerentes ao concurso, podendo as datas sofrer alterações segundo 
as necessidades da Comissão Especial do Concurso. 
 
 Qualquer alteração no presente cronograma será divulgada nos sites 
www.fauel.org.br e www.campomourao.pr.gov.br. 
 
 


