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EDITAL Nº. 001/2012 

O Prefeito Municipal de Rancho Alegre, Estado do Paraná, no uso das atribuições 

legais, resolve: 

TORNAR PÚBLICO 

O presente Edital, destinado à 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, constantes no item 2 (dois) deste Edital, os quais integram 

a Estrutura de Cargos de Provimento Efetivo da Administração Direta, previstos no 

Plano de Carreira, Cargos e Salários, sendo regidos pelo Estatuto dos Funcionários 

Públicos do Município de Rancho Alegre. 

 

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, Prova Prática, de acordo com a 

especificidade do cargo, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 

1.3 - A Prova Objetiva e a Prova de Títulos serão realizadas na cidade de Rancho 

Alegre, Estado do Paraná, em data, local e horário a serem divulgados em Edital 

Específico. 

1.4 - A Prova Prática será realizada na cidade de Rancho Alegre. Os candidatos serão 

convocados por meio de Edital Específico, o qual mencionará a data, local e horário 

das provas. 

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 Rancho 

Alegre. 

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 28 de março de 2012, na 
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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, no endereço eletrônico 

www.fauel.org.br, 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 três 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 e 

Afrodescendentes. A segunda lista conterá somente a pontuação dos Portadores de 

Necessidades Especiais. A terceira lista conterá somente a pontuação dos 

Afrodescendentes. 

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 Rancho Alegre, 

no setor de Protocolo, na Avenida Brasil, nº 256, aos cuidados da Comissão Especial 

do Concurso. 

1.12 - O presente Edital estabelece regras especiais destinadas à realização do 

Concurso Público, de acordo com os critérios e condições a seguir. 

 

2 - DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS 

2.1 – ADVOGADO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Direito, e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.635,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 



 

3 

Avenida Brasil, nº. 256 – Centro – Rancho Alegre / PR 

Fone (43) 3540 – 1311 / www.ranchoalegre.pr.gov.br  

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE 
ESTADO   DO   PARANÁ –  

 CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16 

 
 

 

2.2 – AGENTE ADMINISTRATIVO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  
Ensino Médio Completo, quando da posse. 

Salário  R$ 580,00*(com equiparação ao salário mínimo) 

No de vagas  08 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. 

 

2.3 – AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Médio ou Magistério Completo, quando 

da posse. 

Salário  R$ 580,00*(com equiparação ao salário mínimo) 

No de vagas  10 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. 

 

2.4 – AGENTE DE SAÚDE 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Fundamental Completo, quando da 

posse. 

Salário  R$ 560,00*(com equiparação ao salário mínimo) 

No de vagas  08 

Jornada de trabalho  40 horas 

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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2.5 – AGENTE DE SERVIÇOS I 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Fundamental até 4ª série primária 

completa, quando da posse. 

Salário  R$ 560,00*(com equiparação ao salário mínimo) 

No de vagas  10 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. 

 

2.6 – AGENTE DE SERVIÇOS II 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Fundamental até 4ª série primária 

completa, quando da posse. 

Salário  R$ 595,00*(com equiparação ao salário mínimo) 

No de vagas  10 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. 

 

2.7 – ARQUITETO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Arquitetura e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.400,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 
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Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

 

 

2.8 – ASSISTENTE SOCIAL 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Serviço Social e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.512,00 

No de vagas  02 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.9 – ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Médio Completo com Curso específico 

na área de atuação profissional, quando da 

posse. 

Salário  R$ 560,00*(com equiparação ao salário mínimo) 

No de vagas  02 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. 

 

2.10 – AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Médio Completo com Curso específico 

na área de atuação profissional, quando da 

posse. 

Salário  R$ 580,00*(com equiparação ao salário mínimo) 
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No de vagas  CR**-1 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português.  

 

2.11 – CONTADOR 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Ciências 

Contábeis e registro no órgão fiscalizador da 

classe, quando da posse. 

Salário  R$ 2.200,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.12 – DENTISTA 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Odontologia e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.512,00 

No de vagas  03 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.13 – ELETRICISTA PREDIAL 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Médio Completo com curso específico 

na área de atuação profissional, quando da 

posse. 
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Salário  R$ 760,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova Prática. 

 

2.14 – ELETRICISTA DE AUTOS 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Médio Completo com curso específico 

na área de atuação profissional, quando da 

posse. 

Salário  R$ 760,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova Prática 

 

2.15 – ENFERMEIRO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Enfermagem e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.410,00 

No de vagas  04 

Jornada de trabalho  30 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.16 – FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Farmácia com 

Bioquímica e registro no órgão fiscalizador da 
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classe, quando da posse. 

Salário  R$ 900,00 

No de vagas  CR**-1 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.17 – FARMACÊUTICO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Farmácia e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.400,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.18 – FISIOTERAPEUTA 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Fisioterapia e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.400,00 

No de vagas  CR**-2 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.19 – FONOAUDIÓLOGO 

Requisitos/escolaridade para investidura no Ensino Superior Completo em Fonoaudiologia 
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cargo  e registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.400,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.20 – MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Medicina e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 4.500,00 

No de vagas  02 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.21 – MÉDICO VETERINÁRIO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Medicina 

Veterinária e registro no órgão fiscalizador da 

classe, quando da posse. 

Salário  R$ 1.500,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.22 – MOTORISTA  
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Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Fundamental Completo e possuir CNH 

(Carteira Nacional de Habilitação), categoria 

“D” ou superior. 

Salário  R$ 750,00 

No de vagas  06 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 35,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova Prática. 

 

2.23 – NUTRICIONISTA 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Nutrição e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.500,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

2.24 – PSICÓLOGO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Psicologia e 

registro no órgão fiscalizador da classe, 

quando da posse. 

Salário  R$ 1.500,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 
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2.25 – PROFESSOR 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Pedagogia, 

quando da posse. 

Salário  R$ 712,48 

No de vagas  12 

Jornada de trabalho  20 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

 

 

2.26 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Médio Completo com Curso Técnico na 

área de atuação profissional, quando da posse. 

Salário  R$ 700,00 

No de vagas  06 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 45,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais 

Matemática e Português. 

 

2.27 – TESOUREIRO 

Requisitos/escolaridade para investidura no 

cargo  

Ensino Superior Completo em Ciências 

Contábeis e registro no órgão fiscalizador da 

classe, quando da posse. 

Salário  R$ 1.990,00 

No de vagas  01 

Jornada de trabalho  40 horas 

Taxa de inscrição  R$ 80,00 

Tipos de provas  

Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos 

na Área de Atuação, Conhecimentos Gerais, 

Matemática e Português. Prova de Títulos. 

* Para todos os cargos cujos salários sejam menores do que o salário mínimo haverá equiparação. 
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3 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

3.1 – As atribuições dos cargos constam do Anexo I, parte integrante deste Edital. 

 

4 - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS 

PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de 

inscreverem-se neste Concurso para o provimento de cargos 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 

previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse 

grupo. 

4.1 - Fica reservado às pessoas com necessidades especiais o percentual de 5% 

(cinco por cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público, de acordo com 

Decreto Federal 3298/99. 

4.2 - 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.  

4.3 - O candidato com 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 aprovação, ao horário e local de aplicação da 

prova e à nota mínima exigida para aprovação. 

4.4 - A pessoa com necessidades especiais deverá fazer a opção por concorrer às 

vagas reservadas no momento da inscrição, mediante o preenchimento do Formulário 

de Inscrição, que deve ser instruído com os seguintes documentos:  

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 28 de janeiro de 2012;  

b) requerimento de tratamento diferenciado se for o caso, indicando as condições de 

que necessita para a realização das provas;  

c) requerimento de tempo adicional para a realização das provas se for o caso, com 

justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua 

necessidade especial.  

4.5 - O candidato com necessidades especiais deverá declarar essa condição ao 

efetivar sua inscrição até o dia 28 de março de 2012, deverá enviar, 
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obrigatoriamente, à Divisão de Pessoal da Prefeitura Municipal de Rancho Alegre, 

Estado do Paraná, o laudo médico a que se refere a alínea “a” do item 4.4 deste 

Edital. 

4.6 - O candidato com necessidades especiais que não realizar a inscrição de acordo 

com o disposto no item 4.5, observada a alínea “a” do item 4.4, ambos deste Edital, 

não concorrerá à reserva de vagas para pessoas com necessidades especiais, mas às 

vagas gerais, e não receberá o tratamento diferenciado e especial, ainda que os tenha 

requerido, não sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.  

4.7 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.4 deste Edital deverão 

ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 28 de março 

de 2012, e serão analisados e decididos segundo critérios de viabilidade e 

razoabilidade.  

4.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.4 deste Edital, deverão 

ser encaminhados 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 meio de correspondência, via SEDEX, ou para a 

Prefeitura Municipal de Rancho Alegre, no setor de Protocolo, na Avenida Brasil, nº. 

256, aos cuidados da Comissão Especial do Concurso.  

4.8.1 - Os requerimentos que não forem encaminhados (postados) até o dia 28 de 

março de 2012, que não estiverem devidamente instruídos com os documentos 

mencionados nas alíneas “b” e “c” do item 4.4, que tiverem sido enviados por outro 

meio que não a correspondência via SEDEX, ou entregue junto à Prefeitura Municipal 

de Rancho Alegre, no setor de Protocolo, na Avenida Brasil, nº. 256, aos cuidados da 

Comissão Especial do Concurso, não serão conhecidos. 

4.9 - O candidato com necessidades especiais que não realizar a inscrição de acordo 

com o disposto no item 4.4 e 4.8 deste Edital não receberá o atendimento diferenciado 

previsto na alínea “b” e o atendimento especial previsto na alínea “c”, ambos do item 

4.4 deste Edital, ainda que inscrito como pessoa com necessidades especiais, não 

sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.  

4.10 - Ao efetuar a inscrição a este Concurso Público como pessoa com necessidades 

especiais, o candidato adere às regras deste Edital e, automaticamente, fica ciente, 

para todos os efeitos e fins de direito, que será submetido no Edital de convocação 

para posse, ao exame de avaliação de compatibilidade da deficiência com as 

atividades a serem exercidas.  

4.11 - O candidato que se inscrever como pessoa com necessidades especiais, será 

convocado no Edital para posse, ao exame de avaliação de compatibilidade da 
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deficiência com as atividades a serem exercidas, devendo comparecer 

obrigatoriamente, sob pena de perder o direito de se inscrever a esse grupo de 

candidatos. Tal avaliação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

4.12 - A avaliação será procedida por Junta Médica do Município por meio da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

4.13 - A Junta 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 cargo a desempenhar;  

c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de 

trabalho para a 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.  

4.14 - O candidato inscrito como pessoa com necessidades especiais que não tiver 

confirmada essa condição, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos 

candidatos desse grupo, passando a integrar o grupo dos demais candidatos do cargo.  

4.15 - Para inscrição como pessoa com necessidades especiais, o candidato deverá 

observar, no momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos no item 

4.4 deste Edital, 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.  

4.16 - O candidato que for nomeado na condição de pessoa com necessidades 

especiais 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. 

4.17 - O resultado dos candidatos que se declararam pessoas com necessidades 

especiais será divulgado, no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do município, 

Jornal Gazeta Regional, juntamente com o resultado da classificação, observado o 

item 4.5 deste Edital.  

4.18 - As vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais não preenchidas 

serão revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na listagem 

geral.  
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5- DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO 

RESULTADO DA ANÁLISE  

5.1 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto Nº 

6.593/2008, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no 

período de 27/02/2012 a 07/03/2012, através do preenchimento da Ficha de 

Solicitação de Isenção que será disponibilizada no site www.fauel.org.br. Essa ficha 

preenchida e impressa, em duas vias, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal, 

sito à Avenida Brasil, nº 256, na cidade de Rancho Alegre, Estado do Paraná, das 08h 

às 11h e das 13h30min à 17h. 

 

5.1.1 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que: 

I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - 

CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 

 

5.1.2 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, 

contendo: 

I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 

II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II, 5.1.1 deste Edital, ou 

seja, de que é membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 

2007. 

5.1.3 – No período de 27/02/2012 a 07/03/2012, impreterivelmente, os candidatos 

interessados em obter isenção do valor da taxa de inscrição deverão efetuar a 

inscrição pela Internet, preenchendo o campo destinado à isenção. 

5.1.4 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no 

site www.fauel.org.br, deverá ser preenchida, em duas vias, e entregue com os 

devidos comprovantes junto à Prefeitura Municipal, sito à Avenida Brasil, nº 256, na 

cidade de Rancho Alegre, Estado do Paraná, das 08h às 11h e das 13h30min à 17h, 

no período de 27/02/2012 a 07/03/2012. 

5.1.5 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que 

trata os incisos I e II do item 5.1.2 ou a apresentação dos documentos fora dos 

padrões e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção. 

5.1.6 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do 

pagamento da taxa de inscrição será divulgado a partir do dia 13 de março de 2012 

pelo site www.fauel.org.br. 
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5.1.7 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente 

efetivada. Os candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com 

isenção da taxa, deverão realizar inscrição e providenciar no site a impressão do 

boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder à impressão do 

boleto até às 23h59min do dia 28/03/2012, e efetuar o pagamento até o dia 

29/03/2012. 

 

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. 

6.2 - Não serão aceitas solicitações de mudança de cargo, sendo a escolha de 

exclusiva responsabilidade do candidato no ato da inscrição, não podendo o candidato 

inscrever-se para mais de um cargo. 

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 

nomeação, todos os requisitos exigidos para o cargo. 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 a realização das provas. 

6.4 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 13 de 

março de 2012 até às 23h59min do dia 28 de março de 2012, via internet, no 

endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 

Estadual de Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br, em cujo sítio existirá um link 

com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente 

preenchido pelo candidato. As inscrições também poderão ser realizadas junto à 

Divisão de Pessoal de Rancho Alegre, localizado no endereço, sito à Avenida 

Brasil, nº. 248, cidade de Rancho Alegre, Estado do Paraná, no horário 

compreendido das 8 às 11:30 horas e das 13:30 às 17 horas.  

6.4.1 - 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. 

6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 29 de 

março de 2012, mediante a apresentação do boleto bancário, pago referencialmente 

nas Casas Lotéricas, durante seu horário regular de atendimento. 



 

17 

Avenida Brasil, nº. 256 – Centro – Rancho Alegre / PR 

Fone (43) 3540 – 1311 / www.ranchoalegre.pr.gov.br  

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE 
ESTADO   DO   PARANÁ –  

 CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16 

 
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição deverá ser impresso até às 23h59min do dia 28 de março 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 Rancho Alegre 

nem a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina 

- FAUEL, pelo não recebimento da confirmação bancária do recolhimento do valor da 

taxa de inscrição. 

6.7 - O candidato poderá verificar, no endereço eletrônico www.fauel.org.br e órgão 

oficial do município, Jornal Gazeta Regional 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 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 dos candidatos que tiverem as inscrições homologadas será divulgado 

no site www.fauel.org.br, bem como publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal 

Gazeta Regional observado o subitem 6.6. 

6.10 - 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 6.9, o qual 

deverá ser protocolado em link específico no site www.fauel.org.br, no prazo 

estabelecido no subitem 6.13. 

6.11 - A data, horário e os locais de realização das provas objetivas serão divulgados 

pela internet, no endereço eletrônico www.fauel.org.br e no órgão oficial do município, 

Jornal Gazeta Regional. 

6.12 - Pode o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, o qual estará indicando a data, 

o local, o horário e o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva 

responsabilidade do candidato a obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de 

impressão. 

6.13 - Após decorridos 05 (cinco) dias da publicação do Edital de Homologação das 

inscrições, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
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Londrina - FAUEL não se responsabilizará por inscrições não recebidas, em 

decorrência de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamento de linhas de 

comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 

transferência de dados. 

 

7 - DO PEDIDO DE AFRODESCENDENTE  

7.1 Nos termos da Lei Estadual nº 14.274/2003 fica reservada 10% (dez por cento) 

das vagas para cada um dos cargos do presente concurso público aos afro-brasileiros 

que assim se declararem no ato da inscrição. 

7.2. Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que assim se declare expressamente, 

identificando-se como de cor negra ou parda, pertencente à raça/etnia negra de 

acordo com a legislação em vigor. 

7.2.1 Para alcance do benefício citado no item 7.1 deste Edital, o candidato deverá 

proceder à solicitação na Prefeitura Municipal, Divisão de Pessoal, sito à Avenida 

Brasil, nº 248, na cidade de Rancho Alegre, Estado do Paraná, das 08h às 11h30 min 

e das 13h30min às 17h, durante o período de inscrição. 

7.2.2 Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se 

candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí 

decorrentes; se já nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu na reserva de 

vagas utilizando-se da declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo 

assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa. 

7.2.3 A contratação será precedida de avaliação do candidato pela Comissão de 

Acompanhamento do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela Prefeitura Municipal 

de Rancho Alegre. 

 

8 - DAS PROVAS 

8.1 - PROVA OBJETIVA 

8.1.1 - Será aplicada prova objetiva, na data prevista de 15/04/2012, 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: 

8.1.1.1 - Para os cargos de ADVOGADO, ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, 

CONTADOR, DENTISTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO 

GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROFESSOR e 

TESOUREIRO, serão: 
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8.1.1.2 - Para os demais cargos elencados neste Edital será: 

 

8.1.2 - A Prova Objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados 

no Edital de Homologação das Inscrições e no Cartão de Inscrição dos candidatos. 

8.1.3 - 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 8.1.6, 8.1.7 e 8.1.8. 

8.1.4 - 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. 

8.1.5 - A lista com a indicação dos locais da prova estará disponível no endereço 

eletrônico www.fauel.org.br e órgão oficial do município, Jornal Gazeta Regional. 

ÁREA DE CONHECIMENTO NÚMERO DE 
QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO 
QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL 
QUESTÕES 

Língua Portuguesa/ 
Interpretação de Texto 

04 1,00 4,00 

Matemática 03 1,00 3,00 
Conhecimentos Gerais 03 1,00 3,00 
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 
Língua Portuguesa/ 
Interpretação de Texto  

06 2,00 12,00 

Matemática  06 2,00 12,00 
Conhecimentos Gerais  04 1,50  6,00 
Conhecimentos Específicos 
na Área de Atuação  

14 5,00 70,00 

Total de Questões 30 ------- 100,00 
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8.1.6 - 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. 

8.1.7 - 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 8.1.6. 

8.1.8 - Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem 

protocolo de documento de identidade. 

8.1.9 - 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. 

8.1.10 - 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. 

8.1.11 - 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. 

8.1.12 - 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. 

8.1.13 - O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua 

eliminação do Concurso. 
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8.1.14 - 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 8.1.10, 8.1.11 e 8.1.12, será eliminado do 

Concurso. 

8.1.15 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas, nas quais esta 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. 

8.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização da 

prova objetiva, no horário estipulado no subitem 8.1.3, bem como observar o tempo 

destinado à realização da prova e preenchimento do cartão-resposta (subitem 8.1.15, 

deste Edital). 

8.1.17 - 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. 

8.1.18 - As respostas das questões da Prova Objetiva, lançadas no cartão-resposta, 

serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. 

8.1.19 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de 

uma resposta, emenda ou rasura. 

8.1.20 - 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. 

8.1.21 - 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. 

8.1.22 - 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. 

8.1.23 - 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. 

8.1.24 – Os cartões respostas dos candidatos serão rubricados no verso por pelo 

menos 3 (três) membros da comissão fiscalizadora. 

8.1.25 – 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 
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acompanhante não realizará a prova. Não haverá tempo adicional para quem 

amamentar. 

8.1.26 - O candidato que não for Portador de Necessidade Especial e necessitar de 

prova especial, deverá requerer até o dia 28 de março 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. 

8.1.27 - O cartão resposta será preenchido pelo próprio candidato, a não ser no caso 

de solicitação de atendimento especial e ao final assinado pelo fiscal de sala. 

8.1.28 - Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva serão observados os 

seguintes critérios: serão considerados aprovados todos os candidatos que 

apresentarem 50% (cinqüenta por cento) de acerto na matéria de conhecimento 

específico e, 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 neste item. 

 

 

 

8.2 - PROVA DE TÍTULOS 

8.2.1 - A Prova de Títulos, apenas para os cargos de ADVOGADO, ASSISTENTE 

SOCIAL, ARQUITETO, CONTADOR, DENTISTA, ENFERMEIRO, 

FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTTA, MÉDICO 

CLÍNICO GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, 

PROFESSOR e TESOUREIRO, terá caráter classificatório. 

8.2.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos critérios 

estabelecidos no subitem 8.1.28, não terão seus títulos analisados e pontuados. 

8.2.3 - A Prova de Títulos valerá, no máximo, 30 (trinta) pontos. 

8.2.4 - 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 

Aperfeiçoamento na área* Subitem 8.2.4.1 6,0 

Especialização na área* 3,5 7,0 

Mestrado na área* 8,0 8,0 

Doutorado na área* 9,0 9,0 
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* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a área em 

que irá atuar. 

8.2.4.1 - Serão considerados como Aperfeiçoamento os cursos de: capacitação, 

cursos, simpósios, treinamentos e palestras na área de atuação, realizados após a 

conclusão do curso de graduação, e pontuados da seguinte forma: 

a) Certificados com carga horária de 10 (dez) a 30 (trinta) horas, será atribuído 0,5 

(zero vírgula cinco) ponto por certificado; 

b) Certificados com carga horária de 31 (trinta e uma) a 60 (sessenta) horas, será 

atribuído 1,0 (um) ponto por certificado; 

c) Certificados com carga horária acima de 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,25 

(um vírgula vinte e cinco) ponto por certificado; 

d) Certificados com carga horária inferior a 10 (dez) horas não serão pontuados. 

8.2.4.2 - Os cursos de que trata o subitem 8.2.4.1 só serão válidos se realizados, início 

e término, no período de 14 de março de 2009 até a data estabelecida para a entrega 

dos títulos. 

8.2.4.3 - A pontuação a que se refere o subitem 8.2.4.1 só será atribuída ao candidato 

que anexar aos títulos, cópia autenticada do diploma e/ou certificado de conclusão do 

curso de graduação, que servirá apenas como comprovação do período de realização 

dos cursos. 

8.2.4.4 - 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. 

8.2.5 - A comprovação dos títulos se dará com fotocópia autenticada, em cartório, dos 

documentos. 

8.2.6 - Somente serão pontuados os títulos apresentados que constem o início e o 

término do período, bem como a carga horária. 

8.2.7 - Os títulos deverão ser entregues, conforme Edital de Convocação no qual 

constará local, data e horário para entrega dos títulos. O Edital de Convocação estará 

disponível no site www.fauel.org.br e órgão oficial do município, Jornal Gazeta 

Regional. 

8.2.7.1 - 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. 

8.2.8 - 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 
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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. 

8.2.9 - 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. 

8.2.10 - Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias autenticadas dos 

documentos originais, legíveis e em bom estado de conservação. Em hipótese alguma 

o responsável pelo recebimento dos títulos poderá receber e/ou reter documentos 

originais. 

8.2.11 - 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. 

8.2.12 - 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. 

8.2.13 - 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. 

8.2.14 - Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via postal, 

fax, correio eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos. 

8.2.15 - O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado no 

endereço eletrônico www.fauel.org.br, e publicado no órgão oficial do Município, Jornal 

Gazeta Regional. 

8.2.16 - 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. 

8.2.17 - Os certificados de pós-graduação expedidos no exterior somente serão 

aceitos se revalidados por instituição pública de ensino superior no Brasil. 
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8.2.18 - Todo documento da Prova de Títulos expedido em língua estrangeira, 

somente será considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor 

juramentado. 

 

8.3 - DA PROVA PRÁTICA 

8.3.1 - A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada aos 

seguintes cargos: ELETRICISTA PREDIAL, ELETRICISTA DE AUTOS E 

MOTORISTA. 

8.3.2 - Para os cargos de Eletricista Predial, Eletricista de Autos E Motorista, os 

candidatos que não forem aprovados na prova objetiva, não participarão da Prova 

Prática, conforme subitem 1.5. 

8.3.3 - O candidato para realizar a Prova Prática para os cargos Motorista, deverá 

apresentar a CNH – Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificado no 

subitem 2.22. 

8.3.3.1 - Para os demais cargos os candidatos deverão apresentar para realização da 

prova prática documento de identificação da forma estabelecida no subitens 8.1.6, 

8.1.7 e 8.1.8. 

8.3.4 - A Prova Prática será realizada em data, local e horário estabelecido no Edital 

de Convocação para Prova Prática que será divulgado no site www.fauel.org.br e no 

órgão oficial do município, Jornal Gazeta Regional. Não serão aceitos, em hipótese 

alguma, pedidos de realização do exame fora da data, horário e local estabelecidos 

pelo Edital de convocação para a realização da Prova Prática. 

8.3.5 - A Prova Prática consistirá de avaliação dos conhecimentos inerentes ao 

desempenho do cargo para o qual o candidato se inscreveu e poderá atingir, no 

máximo, 100 (cem) pontos, conforme abaixo estipulado: 

8.3.5.1 - Para os cargos de Eletricista Predial e Eletricista de Autos, serão avaliados os 

seguintes pontos: 

I – Habilidade com Equipamentos; 

II – Eficiência/qualidade; 

III – Aptidão; 

IV – Organização na execução dos trabalhos; 

V – Conhecimentos específicos. 

   

 Cada critério acima mencionado terá a validade de 0,00 à 20,00 pontos, sendo 

no total 100,00 pontos. 
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8.3.5.2 – A prova prática para o cargo de Motorista será realizada através de 

examinador (es), que durante o percurso utilizara (ão) o sistema de avaliação 

praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, em 

percurso pré estabelecido, onde serão avaliados os seguintes itens: verificação das 

condições do veículo (acessórios e situação mecânica), habilidade e cuidados 

básicos na condução do veículo. 

8.3.5.2.1 A Prova prática será examinada através das faltas que o candidato venha a 

cometer durante o percurso, como segue: Faltas eliminatórias (Candidato Eliminado); 

Faltas gravíssimas (20 pontos); Faltas graves (10 pontos); Faltas médias (5 pontos) e 

faltas leves (01 ponto). 

8.3.5.2.2 O candidato iniciará com 100 (cem) pontos, sendo-lhe subtraída a somatória 

dos pontos perdidos, relativos às faltas cometidas durante a realização da prova, 

sendo sua pontuação final calculada de acordo com a fórmula abaixo: 

Pontuação da Prova Prática = (100 pontos - ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatória dos 

pontos perdidos. 

8.3.6 - O candidato que não atingir nota igual ou superior a 50,00 na prova prática será 

eliminado. 

8.3.7 - A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva e prova 

prática implicará, automaticamente, na sua exclusão do concurso. 

 

9 - DOS RECURSOS 

9.1 - Após a divulgação do gabarito, o candidato poderá interpor recursos no prazo de 

3 (três) dias úteis, utilizando de formulário específico que estará disponível no seguinte 

endereço da internet: www.fauel.org.br, cujo recurso deverá ser enviado na forma 

descrita no subitem 9.5. 

9.1.1 - Durante o prazo de recurso das questões da prova objetiva, as provas estarão 

disponíveis no site www.fauel.org.br. 

9.2 - O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão, quando for interpor 

recurso contra o gabarito, anexando a bibliografia que justifica o recurso interposto. 

Formulários contendo mais de uma questão não serão aceitos. 

9.3 - A partir da divulgação da pontuação obtida pela análise dos títulos, poderá o 

candidato, no prazo de 3 (três) dias úteis, interpor recurso, mediante requerimento em 

formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da internet: 

www.fauel.org.br, cujo recurso deverá ser enviado na forma descrita no subitem 9.5. 

9.4 - A partir da divulgação da pontuação obtida na Prova Prática, poderá o candidato, 

no prazo de 3 (três) dias úteis, interpor recurso, mediante requerimento em formulário 
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específico que estará disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br, 

cujo recurso deverá ser enviado na forma descrita no subitem 9.5. 

9.5 - Os recursos deverão ser encaminhados no site www.fauel.org.br em link 

específico, desde que dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 9.1, 9.3 e 9.4, 

deste Edital. 

9.6 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no 

mérito. 

9.7 - 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. 

9.8 - 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. 

9.9 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 9.1, 

9.3 e 9.4), bem como os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via 

postal, via fax ou via correio eletrônico não serão admitidos nem analisados. 

9.10 - Os recursos da Prova Objetiva, Prova Prática e Prova de Títulos serão 

apreciados por Banca Examinadora, especialmente designada pela Fundação de 

Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, que os 

julgará em até 10 (dez) dias úteis. O resultado dos recursos da prova objetiva será 

dado a conhecer, coletivamente, mediante publicação dos gabaritos oficiais definitivos 

a serem publicados no site www.fauel.org.br e órgão oficial do município, Jornal 

Gazeta Regional e o resultado dos recursos da Prova de Títulos e Prova Prática será 

dado a conhecer, coletivamente, mediante publicação nos mesmos locais. Os 

candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos 

recursos, que ficará disponível nos autos do próprio recurso. 

9.11 - Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial 

definitivo no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do Município, Jornal Gazeta 

Regional. 

9.12 - 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. 
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9.13 - Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, 

equivocado, em duplicidade ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo de 

resposta que apresenta rasura. 

9.14 - Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado do recurso. 

 

10 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 

10.1 - A classificação final dos candidatos será publicada, no site www.fauel.org.br e 

órgão oficial do Município, Jornal Gazeta Regional, sendo ordenada de acordo com os 

valores decrescentes da pontuação final em três listas, conforme previsto no item 1.10 

deste Edital, por cargo, nome e RG. 

10.2 - A classificação final no Concurso Público será obtida através da pontuação 

obtida pelo candidato em forma decrescente e procedida da seguinte forma: 

10.2.1 - Para os cargos de ADVOGADO, ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, 

CONTADOR, DENTISTA, ENFERMEIRO, FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO, 

FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTTA, FONOAUDIÓLOGO, MÉDICO CLÍNICO 

GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, NUTRICIONISTA, PSICÓLOGO, PROFESSOR e 

TESOUREIRO será: 

 

 

Sendo, 

NF = nota final 

NO = nota da prova objetiva 

NT = nota de títulos 

 

 

10.2.2 - Para os cargos de ELETRICISTA PREDIAL, ELETRICISTA DE AUTOS E 

MOTORISTA, será: 

 

 

Sendo, 

NF = nota final 

NO = nota da prova objetiva 

NP = nota prova prática. 

10.2.3 – Para os demais cargos, será: 

 

 

NF = NO + NT 

 

NF = (NO + NP)  

                 2 

 

NF = NO  
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Sendo,  

NF = nota final 

NO = nota objetiva 

 

11 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

11.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que 

tiver: 

a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme 

estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Lei do Idoso), completos até o último dia de 

inscrição, considerando-se o ano, o mês e o dia do nascimento; 

b) maior nota na matéria de conhecimento específico da Prova Objetiva; 

c) maior nota na prova prática, quando houver; 

d) maior nota na prova de língua portuguesa/interpretação de texto; 

e) maior nota na prova de matemática; 

f) maior nota obtida na prova de títulos quando houver; 

g) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos; 

h) maior prole; 

i) sorteio. 

11.2 - Havendo necessidade de aplicação do critério de desempate previsto no 

subitem 11.1, alínea “h” deste Edital, será solicitada do candidato a apresentação de 

fotocópia da certidão de nascimento do(s) filho(s). 

 

12 - DA CONVOCAÇÃO 

12.1 - O candidato aprovado e convocado deverá comparecer o setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura de Rancho Alegre, no prazo de 10 (dez) dias úteis 

subseqüente à data de publicação do ato de provimento, para ser empossado, 

submetendo-se a estágio probatório de 03 (três) anos ininterruptos, período em que 

será avaliado quanto ao exercício de suas atribuições, assiduidade, disciplina, 

produtividade, iniciativa e responsabilidade e, se aprovado, será considerado efetivo. 

12.1.1 - O candidato ao cargo público deverá apresentar os elementos comprobatórios 

e a declaração, referidos neste edital, ao órgão pessoal no prazo de 10(dez) dias úteis, 

contado a partir da convocação. 

12.1.2 – O exercício terá início no prazo máximo de 10 (dez) dias subseqüente ao da 

data da posse. 

12.1.2-.1 – O servidor que não entrar em exercício dentro do prazo legal será 

exonerado do cargo.  
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12.2 - O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou 

apresentar-se dentro dos prazos estabelecidos, porém sem satisfazer as exigências 

previstas em Edital, implicará a inabilitação do candidato para o concurso, 

reservando–se ao Município o direito de convocar o próximo candidato da lista de 

classificação. 

 

13 - DA NOMEAÇÃO 

13.1 - São condições para nomeação: 

a) ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) ter 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação; 

c) apresentação dos documentos comprovando a escolaridade e demais requisitos 

exigidos para o cargo; 

d) estar em dia com as obrigações eleitorais; 

e) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino; 

f) gozar de boa saúde física e mental, apurada por intermédio da Diretoria de Saúde 

Ocupacional do Município; 

g) não registrar antecedentes criminais, encontrando–se no pleno exercício dos seus 

direitos civis e políticos; 

h) não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos 

desabonadores; 

i) apresentação dos documentos pessoais exigidos para nomeação. 

13.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no 

subitem 13.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da 

convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender 

qualquer das exigências. 

13.2 - Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para nomeação, serão 

submetidos a uma avaliação Clínica pela Diretoria de Saúde Ocupacional do 

Município, sendo considerado inapto para o cargo, aquele que não gozar de boa 

saúde física e mental. 

13.2.1 - A avaliação Clínica a que o candidato será submetido pela Diretoria de Saúde 

Ocupacional consistirá nas seguintes etapas e/ou procedimentos: 

a) preenchimento de questionário de Saúde Ocupacional; 

b) Anamnese Ocupacional e doenças comuns; 

c) exames admissionais pertinentes aos cargos; 

d) avaliação psicológica, para verificação de habilidades sociais, verificação de 

psicopatologia e desvios de comportamento, conforme a exigência do cargo; 
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e) avaliação de Enfermagem que constará de Anamnese, sinais vitais e imunização; 

f) consulta médica. 

13.3 - A nomeação dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de 

classificação, constante do resultado final. 

13.4 - A Administração Municipal reserva–se o direito de chamar os candidatos 

aprovados à medida de suas necessidades, após o preenchimento das vagas 

constantes nesse edital. 

13.5 - 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. 

13.6 - A escolaridade exigida para o cargo deverá ser comprovada no ato da posse. 

13.7 - 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–se todos os atos decorrentes da 

respectiva inscrição ou nomeação. 

 

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1 - 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. 

14.2 - 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. 

14.3 - O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no 

prazo de validade de que trata o presente Edital. 

14.4 – As vagas além das ofertadas neste Edital serão lotadas nos órgãos de acordo 

com a necessidade do Município. 

14.5 - 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. 

14.6 - 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. 

14.7 - Os cargos que não necessitem de prova prática ou prova de títulos, poderão ser 

homologados após vencidas suas etapas. 
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14.8 - Ficam aprovados os Anexos I e II como partes integrantes deste Edital. 

14.9 - 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. 

Rancho Alegre, 24 de fevereiro de 2012. 

__________________________________ 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

CARGO: ADVOGADO 

Descrição Sumária 

Analisar questões de ordem jurídica e legal, de naturezas administrativas, trabalhistas 

e financeiras. Analisar, em caráter preliminar, contratos e outros documentos de 

interesse do Município. Emitir, sob orientação, pareceres jurídicos, nas diversas áreas. 

Orientar e apoiar as comissões de licitação. Participar de comissões, conselhos e 

grupos de trabalho. Preparar e proferir palestras, seminários e similares. Promover a 

defesa do Município nos processos administrativos, judiciais e extrajudiciais. 

Descrição Detalhada  

Executar as determinações estabelecidas pelo Prefeito Municipal e tudo o mais 

inerente aos encargos legais e atribuições pelo mesmo delegadas; prestar Assistência 

Jurídica às Secretarias Municipais, às Comissões Permanentes e Temporárias, em 

problemas de ordem jurídica e outras matérias que interessam ao bom desempenho 

das atividades. Emitir informações, pareceres jurídicos. Representar e defender 

judicialmente e extrajudicialmente os interesses do Município, em qualquer foro ou 

instância e outras atividades jurídicas. Caso lotado na defensoria pública, dar 

atendimento de cunho jurídico aos munícipes, inclusive aforando e realizando 

acompanhamento de demandas judiciais pertinentes. Atuar em qualquer fórum ou 

instância, em nome do Município, inclusive extrajudicialmente, nos feitos em que este 

seja autor, réu, assistente ou oponente; emitir pareceres dos processos 

administrativos em tramitação, proceder a estudos e pesquisas na legislação, na 

jurisprudência e na doutrina com vistas à instrução a qualquer expediente 

administrativo que verse sobre matéria jurídica; estudar e minutar contratos, editais e 

outros documentos que envolvam conhecimento e interpretação jurídica; prestar 

esclarecimentos ao Ministério Público; dar parecer aos pedidos de sindicâncias, 

processos e inquéritos administrativos, executar quaisquer outros encargos 

semelhantes, pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que 

regulamentou o exercício da profissão. 
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CARGO: AGENTE ADMINSITRATIVO 

Descrição Sumária 

Executa serviços gerais de escritório de natureza complexa, para atender rotinas pré-

estabelecidas nas unidades administrativas da Prefeitura Municipal. 

Descrição Detalhada  

Examina toda correspondência recebida, analisando e coletando dados referentes às 

informações solicitadas, para elaborar respostas e posterior encaminhamento. Redige, 

datilografa ou digita atos administrativos rotineiros da unidade, como ofícios, 

memorandos, circulares e outros, utilizando impressos padronizados ou não, para dar 

cumprimento à rotina administrativa. Atende ao expediente normal da unidade 

administrativa, efetuando abertura, recebimento, encaminhamento, registro, 

distribuição de processos, correspondência interna e externa, visando atender às 

solicitações e prestar atendimento ao telefone. Organiza e mantém atualizado o 

arquivo, classificando os documentos por ordem cronológica e/ou alfabética, para 

manter um controle sistemático dos mesmos. Examina a exatidão de documento, 

conferindo, efetuando registros, observando prazos, datas, posições financeiras e 

outros lançamentos, para a elaboração de relatórios para informar a posição financeira 

da organização. Elabora estatísticas e cálculos para levantar dados necessários à 

elaboração do orçamento anual, computando gastos com pessoal, material de 

consumo e permanente, equipamentos e instalações, efetuando levantamentos, 

compilando dados em tabelas ou mapas demonstrativos, possibilitando fornecer a 

posição financeira, contábil e outros. Presta atendimento ao público, fornecendo 

informações gerais atinentes à sua unidade, visando esclarecer as solicitações dos 

mesmos. Controla a agenda dos secretários, diretores, chefes e assessores, 

estipulando ou informando horários para compromissos, reuniões e outros. Elaborar 

planos, programas, diretrizes de procedimentos administrativos gerais e outros; 

elaborar, orientar e de trabalho, assumindo toda responsabilidade do setor que está 

designado; elaborar relatórios; proceder executar planos, sugestões de melhoramento 

de atividades administrativas; executar atividades relacionadas às áreas de 

planejamento, finanças, imobiliário, patrimônio, cadastro, tributos, recursos humanos, 

empenhos e outras; elaborar pareceres instrutivos e de expediente, proceder 

conferência e elaboração de documentos: da receita, despesa, empenhos, balancetes, 

demonstrativo de caixa, operar com máquinas de contabilidade em geral; organizar e 

orientar a elaboração de fichário, arquivos da documentação, legislação, secretariar 

reuniões em geral, comissões, integrar grupos operacionais, elaborar relatórios, 
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tabelas, gráficos e outros; operar terminal de computador, elaborar minutas de atas, 

editais. Efetuar cálculos simples na preparação e conferência de documentos. Operar 

terminais de computador, efetuando consultas e alterando dados em sistemas 

informatizados. Manter atualizado arquivo de documentação em geral, Manter em 

ordem as dependências do almoxarifado. Prestar assistência a fornecedores, quando 

da visita ao setor. Identificar e registrar os bens móveis em nível de cada unidade 

departamental, realizando verificações periódicas e comunicando eventuais 

irregularidades Executar outras atividades compatíveis com as especificadas de 

acordo com as necessidades do Município. Atividades relacionadas com a execução 

da fiscalização de obras e posturas municipais em face das normas legais e 

regulamentares que as regem. Executar atividades de natureza contábil/financeira e 

tributária tais como conferir e efetuar lançamentos contábeis, conciliação de contas, 

anotações e registros contábeis específicos, aviso de cobrança, emitindo relatórios. 

Opera equipamento telefônico, acionando teclas e outros dispositivos, para 

estabelecer comunicações internas, locais ou interurbanas. 

 

CARGO: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

Descrição Sumária 

Atuar em Centros de Educação Infantil, atendendo, no que lhe compete, a criança de 0 

(zero) a 6 (seis) anos de idade. 

Descrição Detalhada 

Participar da execução das rotinas diárias, de acordo com a orientação técnica do 

educador; colaborar e assistir permanentemente o educador no processo de 

desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicas; receber e acatar criteriosamente 

a orientação e as recomendações do educador no trato e atendimento à clientela; 

dominar noções primárias de saúde; zelar pela higiene e limpeza do ambiente e 

dependências sob sua guarda; acompanhar e participar sistematicamente dos 

cuidados essenciais referentes à alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, 

recreação e lazer das crianças;  atuando e supervisionando na alimentação; vestuário,  

higiene e lazer; observar as condições de funcionamento dos equipamentos, 

brinquedos, instrumentos e bens patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para 

evitar riscos e prejuízos requisitar e manter o suprimento necessário à realização das 

atividades; utilizar com racionalidade e economicidade e conservar os equipamentos, 

materiais de consumo e pedagógicos pertinentes ao trabalho;  observar regras de 

segurança no atendimento às crianças e na utilização de materiais, equipamentos e 
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instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias; participar de programas 

de capacitação co-responsável.  

 

 

CARGO: AGENTE DE SAÚDE 

Descrição Sumária 

Atividades de execução, treinamento e orientação relacionadas a visitas domiciliares 

para coletar, identificar e analisar problemas e necessidades para fins de profilaxia e 

polícia sanitárias. 

Descrição Detalhada 

Realizar visitas domiciliares com vistas à educação ao controle sanitário; entrar em 

contato com autoridades, professores e líderes de grupos, visando a obter apoio e 

cooperação ativa para a execução de campanhas sanitárias; cooperar e participar de 

todas as campanhas de saúde, dentro de programas preestabelecidos, ou em 

situações de emergência, utilizando-se de todos os meios e recursos disponíveis ao 

seu alcance; participar da elaboração de programas de divulgação das práticas de 

higiene, de saneamento elementar e da profilaxia das doenças carenciais, 

especialmente no meio familiar e escolar; investigar e notificar as autoridades 

competentes, casos de doenças infecto contagiosas de que tiverem conhecimento, 

encaminhando-os às unidades sanitárias; realizar divulgação sobre doenças 

transmissíveis e medidas recomendadas para a sua profilaxia, bem como importância 

da sua notificação; cooperar e participar do treinamento de pessoa auxiliar de saúde, 

na realização de inquéritos e levantamentos epidemiologia. Executar outras tarefas 

correlatas, conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS I 

Descrição Sumária 

Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza 

operacional em obras públicas, conservação e manutenção dos próprios municipais, 

auxilia os diversos serviços públicos da administração entre outras atividades. 

Descrição Detalhada  

O cargo de Agente de Serviços efetua limpeza e conservação dos prédios públicos, 

assim como, áreas verdes, praças, ruas e outros logradouros públicos, capinando, 

limpando, lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do 

município; Exercer as funções referente à preparação de alimentos os quais já estarão 

pré programados através de cardápios criados pelo setor de nutrição. Dentre as 
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funções estão o pré preparo tais como corte de legumes, separação de alimentos 

conforme as medidas solicitadas, conservação do ambiente de trabalho, manuseio dos 

alimentos no fogão até o seu preparo final. Se necessário proceder à entrega dos 

alimentos prontos aos usuários; Executar tarefas de limpeza nas dependências da 

unidade, varrendo e encerando assoalhos, espanando e polindo móveis, limpando 

carpetes, paredes, vidros e outros, utilizando materiais próprios. Realizar a limpeza de 

banheiros, varrendo, limpando e desinfetando pias e sanitários, promovendo a 

substituição de toalhas e papéis, para manter a higiene necessária. Encarregar-se de 

aquisição, recepção, conferência, controle e distribuição do material de consumo e de 

limpeza, tomando por base os serviços a serem executados, solicitando a reposição 

quando necessário. Promover a lavagem de roupas, bem como passar e consertar, 

quando necessário. Requisitar pessoas habilitadas para os reparos de fornos, 

bombas, caixa d’água, extintores e elevadores, para assegurar as condições de 

funcionamento e segurança das instalações. Auxilia nas organizações dos eventos e 

festividades do Município. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo 

superior imediato, observado suas habilidades e potencialidades físicas e cognitivas, 

dentro das especificidades das funções diversas descritas, mediante  designação do 

local de exercício. Determina e acompanha o uso dos materiais e equipamentos de 

segurança. 

 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS II 

Descrição Sumária 

Executa serviços em diversas áreas da organização, exercendo tarefas de natureza 

operacional em obras públicas, conservação e manutenção dos próprios municipais, 

auxilia os diversos serviços públicos da administração entre outras atividades. 

Descrição Detalhada  

O cargo de Agente de Serviços auxilia nos serviços de armazenagem de materiais 

leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, acondicionando-os em 

prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos, 

auxiliam pedreiros em obras, preparando massas de cimento, contra-pisos, entre 

outros, fundações, utilizando-se de equipamentos necessários para a execução dos 

serviços; Auxilia nos serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, 

plantando sementes e mudas, podando árvores, visando conservar, cultivar e 

embelezar canteiros em geral; Efetua limpeza e conservação dos prédios públicos, 

assim como terrenos baldios e outros logradouros públicos, capinando, limpando, 

lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; 
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Auxilia o motorista nas atividades de carregamento, descarregamento, entrega de 

materiais, mercadorias e operando equipamentos de serviços acoplados aos veículos, 

tais como bomba e mangueira de caminhão auto-fossa, entre outros, valendo-se de 

esforço físico e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; 

Auxilia na preparação de rua para a execução de serviços de pavimentação, 

compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a conservação dos 

trechos desgastados ou na abertura de novas vias; Auxilia nas instalações e 

manutenções elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas 

manuais, para estruturar a parte geral das instalações; Apreende animais soltos em 

vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os e 

conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da 

população; Auxilia no assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou 

segurando-os para garantir a correta instalação; Zela pela conservação das 

ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os 

nos locais adequados. Executa ou providencia serviços de manutenção geral, 

trocando lâmpadas, fusíveis, efetuando pequenos reparos e requisitando pessoas 

habilitadas para os reparos de fornos, bombas, caixa d’água, extintores e elevadores, 

para assegurar as condições de funcionamento e segurança das instalações. Efetuar e 

supervisionar os trabalhos de remoção ou incineração de resíduos. Percorrer os 

logradouros, seguindo roteiros preestabelecidos, para recolher o lixo; despejar o lixo 

amontoado ou acondicionado em latões, em caminhões especiais, carrinhos ou outro 

depósito, valendo-se de esforço físico e ferramentas manuais, para possibilitar seu 

transporte; desempenhar suas funções em veículos motorizados ou tracionados por 

animais. Monta, instala e conserva 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. Executa os serviços de lavagem, 

polimento nos veículos municipais Efetua limpeza e conservação nos cemitérios e nos 

jazigos, bem como auxilia na preparação de sepultura, abrindo e fechando covas, 

construindo carneiras, auxiliando na exumação de sepulturas mediante autorização. 

Executa os serviços de moto-serra, roçagem elétrica e manual, capinagem, 

pulverização de áreas públicas. Auxilia nas organizações dos eventos e festividades 

do Município. Executa os serviços de manutenção e limpeza geral do matadouro 

municipal, acompanha todos os procedimentos de abate desde a chegada até o 

transporte final dos animais. Determina e acompanha o uso dos materiais e 

equipamentos de segurança. Acompanha a emissão do relatório de abate e 
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fiscalização da Vigilância Sanitária. Atividades de execução, relacionadas a trabalhos 

de prevenção de furtos e roubos e conservação em geral, sobre bens e propriedades 

do Município, mantendo sistemática fiscalização dos portões de acesso às áreas 

vedadas ao público, bem como proteção e defesa dos recursos naturais renováveis, 

com vistas à conservação dos mesmos. Executa outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato, observado suas habilidades e potencialidades 

físicas e cognitivas, dentro das especificidades das funções diversas descritas, 

mediante  designação do local de exercício. 

 

CARGO: ARQUITETO 

Descrição Sumária 

Elaborar planos e projetos associados à arquitetura em todas as suas etapas, 

definindo materiais, acabamentos, técnicas, metodologias, analisando dados e 

informações. Fiscalizar e executar obras e serviços, desenvolvendo estudos de 

viabilidade financeira, econômica, ambiental. Prestar serviços de consultoria e 

assessoramento, bem como estabelecer políticas de gestão. 

Descrição Detalhada  

Proceder a estudo, projeto, direção, fiscalização e construção de obras executadas 

direta ou indiretamente pelo Município, bem como a fiscalização das condições de 

trabalho, conservação e administração dos próprios municipais; Elaborar laudos, 

perícias e pareceres técnicos; prestar orientação quanto a instalações de locais de 

trabalho; efetuar serviços de análise de documentação de empreendimentos 

propostos; Verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e 

institucionais; Promover integração entre comunidade e planos, programas e projetos; 

realizar exame técnico de processos relativos à execução de obras públicas, em suas 

várias etapas; Elaborar planos diretores e setoriais; Realizar estudo de pós-ocupação; 

Coordenar equipes de planos, programas e projetos; prestar orientação sobre 

assuntos de sua especialidade; executar quaisquer outros encargos semelhantes, 

pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o 

exercício da profissão. 

 

CARGO: ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

Descrição Sumária 

Recepciona as pessoas em consultório dentário e auxilia o dentista acompanhando 

suas atividades. 

Descrição Detalhada 
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Recepciona as pessoas em consultório dentário, identificando-as, averiguando suas 

necessidades e o histórico clínico para encaminhá-las ao dentista. Controla a agenda 

de consultas, verificando horários disponíveis e registrando as marcações feitas, para 

mantê-la organizada. Auxilia o dentista, colocando os instrumentos à sua disposição, 

para efetuar extração, obturação e tratamentos em geral. Procede diariamente à 

limpeza e à assepsia do campo de atividade odontológica, limpando e esterilizando os 

instrumentos, para assegurar a higiene e a assepsia cirúrgica. Orienta na aplicação de 

flúor para a prevenção de cárie, bem como demonstra as técnicas de escovação para 

crianças e adultos, colaborando no desenvolvimento de programas educativos. 

Convoca e acompanha os escolares da sala de aula até o consultório dentário, 

controlando, através de fichário, os exames e tratamentos. Executa outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL 

Descrição Sumária 

Presta serviços de âmbito social, individualmente e/ou em grupos, identificando e ana-

lisando seus problemas e necessidades materiais e sociais, aplicando métodos e 

processos básicos do serviço social. 

Descrição Detalhada 

Organiza a participação dos indivíduos em grupo, desenvolvendo suas potencialidades 

e promovendo atividades educativas, recreativas e culturais, para assegurar o 

progresso coletivo e a melhoria do comportamento individual. Programa a ação básica 

de uma comunidade nos campos social, médico e outros, através da análise dos 

recursos e das carências socioeconômicas dos indivíduos e da comunidade, de forma 

a orientá-los e promover seu desenvolvimento. Planeja, executa e analisa pesquisas 

socioeconômicas, educacionais e outras, utilizando técnicas específicas para 

identificar necessidades e subsidiar programas educacionais, habitacionais, de saúde 

e formação de mão-de-obra. Efetua triagem nas solicitações de ambulância, remédios, 

gêneros alimentícios, recursos financeiros e outros, prestando atendimento na medida 

do possível. Acompanha casos especiais como problemas de saúde, relacionamento 

familiar, drogas, alcoolismo e outros, sugerindo o encaminhamento aos órgãos 

competentes de assistência, para possibilitar atendimento dos mesmos. Realiza 

estudos e elabora relatórios sociais. Executa outras tarefas correlatas determinadas 

pelo superior imediato, principalmente nas secretarias de saúde e assistência social. 

 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
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Descrição Sumária 

Atividades de auxílio à  execução especializada de trabalhos de análise e pesquisas 

clínicas, anatomia patológica, análises e pesquisas de produtos terapêuticos, 

biomatologia, materiais e solos, hematologia, radioterapia e raios, sob supervisão do 

Farmacêutico-Bioquímico. 

Descrição Detalhada 

Conhecer, manejar e conservar a aparelhagem usada em laboratórios de análises e 

pesquisas clínicas, anátomo-patologia, hematologia e equipamentos de radioterapia e 

raios X; preparar soluções para fixação e revelação  de chapas; revelar chapas 

radiográficas; organizar arquivos para consultas e estudos; orientar os casos de 

radiografias que exijam preparo prévio; observar o tempo de coagulação e 

sangramento; fazer e registrar colheita de material para exame, bem como fazer o 

diagnóstico laboratorial do mesmo; preparar lâminas microscópicas e meios de cultura 

microbiológicas; fazer semeaduras, isolamento e repicagens de germes; fazer pedido 

de material quando necessário; realizar exames de sangue, fezes, urina, líquido 

cefalorraquidiano e escarros; preparar peças anatômicas para serem examinadas ou 

conservadas; realizar cortes histológicos e inclusão; preparar lâminas; confeccionar, 

fixar e colorir esfregaços de sangue bem como confeccionar esfregaços de secreções; 

auxiliar o Médico Anátomo-Patologista; realizar exames anátomo-patológicos macro e 

microscópicos, histopatológicos de necrópsia e espécimes cirúrgicos; analisar a 

matéria-prima para o preparo de medicamentos, soros fisiológicos e medicamentos 

depois de preparados; fazer  dosagens de sulfas e vitaminas; preparar material a ser 

esterilizado; realizar análises para determinação do valor nutritivo dos alimentos, das 

substâncias químicas, utilizadas na conservação dos alimentos bem como análises de 

vinhos, xaropes, licores, aguardentes simples e compostos, de bebidas em geral e 

produtos alimentícios; fazer a verificação de caracteres físicos de substâncias, tais 

como: cor, odor, sabor, densidade e limpidez; realizar pesquisas de glicerina, cafeína, 

corantes derivados de alcatrão da hulha e os de origem vegetal; fazer recepção e 

registro das amostras e o encaminhamento dos ensaios de agregados ( areia, pedra, 

etc.), segundo instruções dos Engenheiros ou Químicos; responsabilizar-se pela 

execução dos ensaios e pela apresentação dos resultados; responsabilizar-se pela 

manutenção da aparelhagem e pelo controle do material de consumo; fazer cálculos e 

determinações  gráficas; fazer  coletas de amostras; verificar os aparelhos, mantendo-

os em funcionamento; cuidar dos estoques de material de laboratório preservando-os 

e renovando-os; preparar o material para os exames de maior complexidade; fazer a 

classificação  do sangue de doadores e de receptores de transfusão  e a seleção  de 
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sangue; auxiliar o médico hematologista na execução de exames laboratoriais de 

rotina; realizar exames hematológicos de rotina, no campo da citologia, da histo-fisio-

patologia e da imuno-hematologia; colocar o paciente na posição adequada a 

irradiação; verificar os dispositivos de proteção  para maior segurança do paciente e 

sua própria; verificar e regular os dispositivos de controle da aparelhagem; efetuar e 

manter o registro das aplicações feitas; executar quaisquer outros encargos 

semelhantes, pertinentes à  categoria funcional. 

 

 

CARGO: CONTADOR 

Descrição Sumária 

Coordenar e executar trabalhos de escrituração contábil, controle patrimonial, 

econômico e financeiro 

Descrição Detalhada 

Revisar demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, 

orçamentária e tributária; efetuar perícias contábeis; orientar e coordenar trabalhos de 

tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os 

trabalhos da área patrimonial e contábil-financeira; orientar, do ponto de vista contábil, 

o levantamento de bens patrimoniais; realizar estudos e pesquisas para o 

estabelecimento de normas de contabilidade da Câmara; administrar os trabalhos do 

controle interno, supervisionando, por meio de procedimentos contábeis e financeiros; 

realizar e coordenar os trabalhos de auditagem geral; elaborar e executar plano básico 

de inspeções a serem realizadas, submetendo-o à aprovação do  Controle Interno; 

determinar os procedimentos necessários à apuração de fatos quando tomar ciência 

de irregularidades ou ilegalidades; assinar relatório das contas do executivo municipal 

juntamente com o Prefeito municipal, a ser enviado ao tribunal de Contas no que se 

refere à Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná; comunicar a ocorrência de anormalidades no serviço; prestar 

assessoramento ao prefeito municipal e aos secretários municipais sobre matéria 

contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar informações de 

ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho 

de contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de 

escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar 

demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balanços e 

balancetes; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e 

orçamentária; planejar modelos e fórmulas para uso dos serviços de contabilidade; 
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assessorar o  Departamento de Administração e Planejamento sobre matéria 

orçamentária e tributaria; controlar dotações orçamentárias; atualizar-se quanto à 

efetiva realização da receita e despesa no âmbito municipal; realizar cálculos relativos 

a processos judiciais em andamento, quando solicitado pela Procuradoria Jurídica. 

 

CARGO: DENTISTA 

Descrição Sumária 

Diagnostica e trata afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando 

processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal. 

Descrição Detalhada 

Executar exames e anamnese para verificar condições gerais e bucais do paciente e 

programar o plano de tratamento individual a ser efetuado; aplicar anestesias, evitando 

que o paciente sinta dor durante a execução do procedimento; remover cavidades de 

cárie e reconstruir o elemento dental através de obturações em amalgama, resina, 

restaurações metálicas fundidas e coroas totais; realizar cirurgias bucais, profilaxia e 

limpeza bucal, eliminação de processo inflamatório/infeccioso e quadro álgico, controle 

de seqüelas e outros procedimentos para manter a saúde bucal do paciente. 

Restabelecer falhas dentarias, através de trabalhos de dentística e prótese, de modo a 

devolver ao paciente a função mastigatória, estética, e dimensão vertical adequadas; 

prescrever medicação para pacientes que se submeteram a cirurgia odontológica ou 

que necessitem da utilização de fármacos; orientar os pacientes sobre hábitos e 

normas de higiene visando preservar a saúde bucal; solicitar a compra de materiais a 

serem utilizados bem como controlar seu estoque; participar de equipe multidisciplinar 

no desenvolvimento de ações que visem à promoção, prevenção e recuperação da 

saúde da população, acompanhando e avaliando as ações desenvolvidas, 

participando de estudo de casos, colaborando no estabelecimento de planos de 

trabalho, visando prestar atendimento integral ao individuo; participar de equipe 

multidisciplinar na elaboração de diagnóstico de saúde na sua área de atuação, 

analisando dados para o estabelecimento de prioridades nas atividades a serem 

implantadas; participar na elaboração e/ou adequação de programas, normas e rotinas 

visando à sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde; participar de 

encontros e reuniões técnicos e/ou administrativos quando convocado; preencher 

documentos e boletins para alimentação do sistema de informações de saúde; realizar 

ações de educação em Saúde na comunidade; participar do programa Saúde da 

Família. Integrar-se com equipe de saúde da Unidade para qual for designado; 

participar do planejamento, organização, execução, acompanhamento e avaliação dos 
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programas (ações) de saúde priorizados para a área de abrangência da Unidade de 

Saúde, região e município. Organiza, controla e executa ações de atendimento 

odontológico. Efetua exames, emitem diagnósticos e trata afecções da boca, dentes e 

regiões maxilofacial, utilizando processos clínicos ou cirúrgicos, para promover e 

recuperar a saúde bucal e geral. Realizar exames gerais, diagnósticos e tratamentos 

odontológicos, bem como extrações e pequenas cirurgias; utilizar técnicas para 

recuperação, manutenção e promoção da saúde bucal e geral, realizando ações 

previstas na programação do serviço; orientar a clientela da unidade de atendimento, 

individualmente ou em grupo, em assunto de Odontologia Preventiva e Sanitária; 

executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, 

estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão. 

 

CARGO: ELETRICISTA PREDIAL 

Descrição Sumária 

Planeja serviços elétricos, realiza instalação de distribuição de alta e baixa tensão. 

Monta e repara instalações elétricas e equipamentos auxiliares em residências, 

estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços. Instala e repara equipamentos 

de iluminação de cenários ou palcos. 

Descrição Detalhada  

Faz medições elétricas; Instalando comandos e controles elétricos em diversos 

equipamentos, motores elétricos, grupos geradores, equipamentos de potência e 

terminais de alta tensão. Emendar condutores elétricos, soldar condutores elétricos, 

instalar banco de capacitores, instalar equipamentos auxiliares: Inversores, 

retificadores e banco de bateria. Interpretar esquemas elétricos dos equipamentos 

prediais, identificando defeitos; preparar equipamentos para a manutenção; selecionar 

ferramentas e materiais;  Corrigir defeito de equipamentos e sistemas e testar o seu 

funcionamento. Fazer a montagem ou reforma de sistemas elétricos, painéis e outros 

comandos, visando o perfeito funcionamento dos equipamentos. Especificar e solicitar 

o material a ser utilizado na manutenção elétrica. Executar outras tarefas correlatas, 

conforme necessidade ou a critério de seu superior. 

 

CARGO: ELETRICISTA DE AUTOS 

Descrição Sumária 

Executar a manutenção elétrica preventiva e corretiva em motores, máquinas, 

equipamentos de veículos, de forma a mantê-los em perfeitas condições de uso. 

Descrição Detalhada  
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Planejar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica em veículos. Identificar 

defeitos em compressores, motores, máquinas, equipamentos,  procedendo à troca 

das peças desgastadas ou executando os serviços de reparos necessários, visando 

garantir o seu adequado funcionamento e prolongar sua vida útil. Fazer a montagem 

ou reforma de sistemas elétricos, painéis e outros comandos de autos, visando o 

perfeito funcionamento dos equipamentos. Executar a instalação de motores, 

máquinas e outros componentes elétricos dos equipamentos. Orientar os usuários 

sobre as condições de funcionamento e operação dos equipamentos elétricos, visando 

otimizar o desempenho desses equipamentos e evitar paradas por quebra ou defeito. 

Determinar o serviço de elétrica que precisa ser feito externamente, fazendo a 

avaliação do trabalho após sua execução. Controlar o uso/consumo dos materiais 

elétricos, com identificação do trabalho realizado e material consumido. Especificar e 

solicitar o material a ser utilizado na manutenção elétrica. Cumprir normas de 

segurança, meio ambiente e saúde. Executar outras tarefas correlatas, conforme 

necessidade ou a critério de seu superior. 

 

CARGO: ENFERMEIRO 

Descrição Sumária 

Executa serviços de enfermagem, empregando processos de rotina e/ou específicos 

para possibilitar a proteção e a recuperação da saúde individual ou coletiva. 

Descrição Detalhada 

Executa diversas tarefas de enfermagem como: administração de sangue e plasma, 

controle de pressão arterial, aplicação de respiradores artificiais e outros tratamentos, 

pondo em prática seus conhecimentos técnicos, para proporcionar o bem-estar físico, 

mental e social aos pacientes. Presta primeiros socorros no local de trabalho, em caso 

de acidentes ou doença, fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando 

medicamentos, para posterior atendimento médico. Supervisiona a equipe de 

enfermagem, treinando, coordenando e orientando sobre o uso de equipamentos, 

medicamentos e materiais mais adequados de acordo com a prescrição do médico, 

para assegurar o tratamento ao paciente. Mantém os equipamentos e aparelhos em 

condições de uso imediato, verificando periodicamente seu funcionamento e 

providenciando sua substituição ou conserto, para assegurar o desempenho adequado 

dos trabalhos de enfermagem. Supervisiona e mantém salas, consultórios e demais 

dependências em condições de uso, assegurando sempre a sua higienização e 

limpeza dentro dos padrões de segurança exigidos. Promove a integração da equipe 

como unidade de serviço, organizando reuniões para resolver os problemas que 
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surgem, apresentando soluções através de diálogo com os funcionários e avaliando os 

trabalhos e as diretrizes. Desenvolve o programa de saúde da mulher, orientações 

sobre planejamento familiar, às gestantes, sobre os cuidados na gravidez, a 

importância do pré-natal, etc. Efetua trabalho com crianças para prevenção da 

desnutrição, desenvolvendo programa de suplementação alimentar. Executa 

programas de prevenção de doenças em adultos, identificação e controle de doenças 

como diabetes e hipertensão. Desenvolve o programa com adolescentes, trabalho de 

integração familiar, educação sexual, prevenção de drogas etc. Executa a supervisão 

das atividades desenvolvidas no Posto de Saúde, controle de equipamentos e 

materiais de consumo; faz cumprir o planejamento e os projetos desenvolvidos no 

início do ano. Participa de reuniões de caráter administrativo e técnico de 

enfermagem, visando o aperfeiçoamento dos serviços prestados. Efetua e registra 

todos os atendimentos, tratamentos executados e ocorrências verificadas em relação 

ao paciente, anotando em prontuários, ficha de ambulatório, relatório de enfermagem 

da unidade, para documentar a evolução da doença e possibilitar o controle de saúde. 

Faz estudos e previsão de pessoal e materiais necessários às atividades, elaborando 

escalas de serviços e atribuições diárias, especificando e controlando materiais 

permanentes e de consumo para assegurar o desempenho adequado dos trabalhos 

de enfermagem. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior 

imediato. 

 

CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

Descrição Sumária 

Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a 

serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 

terapêuticos em Unidades de Saúde; Atuar em equipe multiprofissional assegurando a 

assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde 

da população, em seus aspectos individuais e coletivos; Desenvolver atividades de 

planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância 

epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos; Atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos 

(políticas de saúde e de medicamentos); Prestar assistência farmacêutica na 

dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo revisão, 

atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos técnicos (exames) e a 

realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, 

processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; Atuar na seleção 
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(padronização) compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de 

medicamentos e correlatos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

dificuldade ou correlatas determinadas pelo superior imediato, em todo âmbito do 

município. 

Descrição Detalhada 

Promover o controle, requisição e guarda de medicamentos; supervisionar a 

esterilização de vidros e utensílios; promover o registro de psicotrópicos requisitados, 

receitados, fornecidos ou utilizados no Programa de Saúde Mental; participar no 

desenvolvimento de ações de investigação sanitária, organizando e orientando na 

coleta, acondicionamento e envio de amostras para analise laboratorial; supervisionar 

a apresentação de mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em 

estoque, verificando prazos de validade; proceder a ensaios físicos e físico-químicos, 

necessários ao controle de substancias ou produtos utilizados na área da saúde 

publica; realizar estudos e pesquisas microbiológicas e imunológicas relativas a 

quaisquer substancias e produtos que interessem a saúde pública; colaborar na 

realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e em estudos toxicológicos; 

examinar e controlar, do ponto de vista microbiológico ou imunológico, a esterilidade, 

pureza, composição ou atividade de qualquer produto de uso parenteral, vacinas, 

anatoxinas, antitoxinas, antibióticos, fermentos, alimentos, saneantes, produtos de uso 

cirúrgico; plásticos e quaisquer outros de interesse da saúde pública; participar na 

promoção de atividades de informações e debates com a população, profissionais e 

entidades representantes de classe sobre o tema de saúde pública. Proceder a 

manipulação farmacêutica  e  o  aviamento de receitas médicas; controlar  a  

requisição  e  guarda de medicamentos, drogas e matérias  primas,  a  preparação  e  

esterilização  de vidros e utensílios de uso  das  farmácias; organizar e atualizar o 

fichário de produtos farmacêuticos químicos e biológicos, mantendo o registro 

permanente do estoque de drogas; proceder a fiscalização  de  farmácias, drogarias, 

depósitos de drogas, laboratórios e herbanários; participar dos exames de controle de 

qualidade de drogas e medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e 

outros que interessem à  saúde pública; orientar e executar análises químico-

bromatológicas, químico-toxicológicas e químico-biológicas; orientar e executar as 

análises reclamadas pela clínica médica,  em  laboratórios  de  análises  clínicas; 

orientar e executar a análise química e microbiológica de águas  e  esgotos; participar 

do controle de pesquisas farmacológicas e clínicas sobre novas  substâncias ou 

associações  de  substâncias, quando interessem à  saúde  humana; executar 

quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à  categoria  funcional, 
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estabelecidos na legislação  que regulamentou o exercício da profissão 

 

CARGO: FARMACÊUTICO 

Descrição Sumária 

Recepcionar e identificar o paciente, apresentando e explicando os procedimentos a 

serem realizados; atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos 

terapêuticos em Unidades de Saúde; Atuar em equipe multiprofissional assegurando a 

assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde 

da população, em seus aspectos individuais e coletivos; Desenvolver atividades de 

planejamento, pesquisa, manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância 

epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e produtos 

farmacêuticos; Atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos 

(políticas de saúde e de medicamentos); Prestar assistência farmacêutica na 

dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos envolvendo revisão, 

atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos técnicos (exames) e a 

realização de perícias técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, fórmulas, 

processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; Atuar na seleção 

(padronização) compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de 

medicamentos e correlatos; Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de 

dificuldade ou correlatas determinadas pelo superior imediato, em todo âmbito do 

município. 

Descrição Detalhada 

Promover o controle, requisição e guarda de medicamentos; supervisionar a 

esterilização de vidros e utensílios; promover o registro de psicotrópicos requisitados, 

receitados, fornecidos ou utilizados no Programa de Saúde Mental; participar no 

desenvolvimento de ações de investigação sanitária, organizando e orientando na 

coleta, acondicionamento e envio de amostras para analise laboratorial; supervisionar 

a apresentação de mapas e balanços periódicos dos medicamentos utilizados e em 

estoque, verificando prazos de validade; proceder a ensaios físicos e físico-químicos, 

necessários ao controle de substancias ou produtos utilizados na área da saúde 

publica; realizar estudos e pesquisas microbiológicas e imunológicas relativas a 

quaisquer substancias e produtos que interessem a saúde pública; colaborar na 

realização de estudos e pesquisas farmacodinâmicas e em estudos toxicológicos; 

examinar e controlar, do ponto de vista microbiológico ou imunológico, a esterilidade, 

pureza, composição ou atividade de qualquer produto de uso parenteral, vacinas, 

anatoxinas, antitoxinas, antibióticos, fermentos, alimentos, saneantes, produtos de uso 
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cirúrgico; plásticos e quaisquer outros de interesse da saúde pública; participar na 

promoção de atividades de informações e debates com a população, profissionais e 

entidades representantes de classe sobre o tema de saúde pública. Proceder a 

manipulação farmacêutica  e  o  aviamento de receitas médicas; controlar  a  

requisição  e  guarda de medicamentos, drogas e matérias  primas,  a  preparação  e  

esterilização  de vidros e utensílios de uso  das  farmácias; organizar e atualizar o 

fichário de produtos farmacêuticos químicos e biológicos, mantendo o registro 

permanente do estoque de drogas; proceder a fiscalização  de  farmácias, drogarias, 

depósitos de drogas, laboratórios e herbanários; participar dos exames de controle de 

qualidade de drogas e medicamentos, produtos biológicos, químicos, odontológicos e 

outros que interessem à  saúde pública; orientar e executar análises químico-

bromatológicas, químico-toxicológicas e químico-biológicas; orientar e executar as 

análises reclamadas pela clínica médica,  em  laboratórios  de  análises  clínicas; 

orientar e executar a análise química e microbiológica de águas  e  esgotos; participar 

do controle de pesquisas farmacológicas e clínicas sobre novas  substâncias ou 

associações  de  substâncias, quando interessem à  saúde  humana; executar 

quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à  categoria  funcional, 

estabelecidos na legislação  que regulamentou o exercício da profissão 

 

CARGO: FISIOTERAPEUTA 

Descrição Sumária 

Trata meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de acidentes 

vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, 

eletroterapia e demais técnicas especiais de reeducação muscular, para obter o 

máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 

Descrição Detalhada 

Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes 

musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação de cinética e 

movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de 

atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados. 

Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, seqüelas de 

acidentes vascular-cerebrais, poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos 

raquimedulares, de paralisias cerebrais, motoras, neurógenas e de nervos periféricos, 

miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como cinesioterapia e 

hidroterapia, para reduzir ao mínimo as conseqüências dessas doenças. Atende 

amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar 
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sua movimentação ativa e independente. Ensina exercícios corretivos de coluna, 

defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratório e cardiovascular, orientando e 

treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de 

desvios de postura e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea. Faz 

relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, 

treinando-os de forma sistemática, para promover a descarga ou liberação da 

agressividade e estimular a sociabilidade. Supervisiona e avalia atividades do pessoal 

auxiliar de fisioterapia, orientando-os na execução de tarefas, para possibilitar a 

execução correta de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples. 

Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, 

documentos e pareceres, para avaliação da política de saúde. Executa outras tarefas 

correlatas determinadas pelo superior imediato. 

 

 

 

 

 

CARGO: FONOAUDIÓLOGO 

Descrição Sumária 

Identifica problemas ou deficiências ligadas à comunicação oral, empregando técnicas 

próprias de avaliação e fazendo treinamento fonético, auditivo e de dicção, para possi-

bilitar o aperfeiçoamento e/ou a reabilitação da fala. 

Descrição Detalhada 

Avalia as deficiências do paciente, realizando exames fonéticos, de linguagem, 

audiometria, gravação e outras técnicas próprias, para estabelecer o plano de 

treinamento ou terapêutico. Orienta o paciente com problemas de linguagem e 

audição, utilizando a logopedia e audiologia em sessões terapêuticas, visando sua 

reabilitação. Orienta a equipe pedagógica, preparando informes e documentos sobre 

assuntos de  fonoaudiologia, a fim de possibilitar-lhe subsídios. Controla e testa 

periodicamente a capacidade auditiva dos servidores, principalmente daqueles que 

trabalham em locais onde há muito ruído. Aplica testes audiométricos para pesquisar 

problemas auditivos; determina a localização de lesão auditiva e suas conseqüências 

na voz, fala e linguagem do indivíduo. Orienta os professores sobre o comportamento 

verbal da criança, principalmente com relação à voz. Atende e orienta os pais sobre as 

deficiências e/ou problemas de comunicação detectadas nas crianças, emitindo 

parecer de sua especialidade e estabelecendo tratamento adequado, para possibilitar-
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Ihes a reeducação e a reabilitação. Executa outras tarefas correlatas determinadas 

pelo superior imediato.  

 

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL 

Descrição Sumária 

Faz exames médicos, emite diagnósticos, prescreve 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. 

Descrição Detalhada 

Examina o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o 

diagnóstico ou, sendo necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-lo 

ao especialista. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, 

os exames físico e complementares, para efetuar a orientação adequada. Analisa e 

interpreta resultados de exames de raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, 

comparando-os com padrões normais, para confirmar ou informar o diagnóstico. 

Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, 

assim como cuidados a serem observados, para conservar ou restabelecer a saúde do 

paciente. Efetua exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em 

ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade física e mental das 

mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de 

urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, 

orientando e/ou executando a terapêutica adequada, para prevenir conseqüências 

mais graves ao trabalhador. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e 

mental e de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de 

saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como 

a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de 

prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município. Participa 

de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente 

informações sobre as necessidades na unidade de saúde, para promover a saúde e o 

bem-estar da comunidade. Zela pela conservação de boas condições de trabalho, 

quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar aos 

pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas determinadas 

pelo superior imediato.   

 

CARGO: MÉDICO VETERINÁRIO 

Descrição Sumária 
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Desempenhar atividades de fiscalização, supervisão, coordenação, programação, 

pesquisa ou execução especializada, relativas biologia e patologia de animais, à 

defesa sanitária, à industrialização, comercialização de produtos alimentares. 

Descrição Detalhada 

Executar atividades de vigilância epidemiológica; Avaliar programas de controle e 

erradicação de doenças; Notificar doenças de interesse à saúde animal; Controlar 

trânsito de animais, eventos agropecuários e propriedades; exercer defesa sanitária 

animal, aprovando projetos de construção e reforma de estabelecimentos; 

Fiscalização, auditoria e autorização de estabelecimentos;  Analisar processamento, 

fabricação, distribuição, transporte e rotulagem de produtos, bem como a sua 

fiscalização; Avaliar riscos do uso de insumos; Coletar produtos para análise 

laboratorial. Inspecionar produtos de origem animal. Instaurar processos 

administrativos em estabelecimentos infratores; Fazer levantamento epidemiológico de 

zoonoses; Elaborar programas de controle e erradicação de zoonoses; Investigar surto 

de doença transmitida por alimentos; Executar programas de controle de qualidade de 

alimentos; Executar programas de controle e erradicação de zoonoses; Executar 

programas de controle de pragas e vetores; Orientar acondicionamento e destino de 

lixo causadores de danos à saúde pública; Elaborar programas de controle de 

qualidade de alimentos. Organizar eventos técnicos e sociais. Executar atividades de 

educação sanitária. Atuar na preservação ambiental, identificando e denunciando 

situações de maus tratos a animais; Projetar instalações com vistas ao bem-estar 

animal;  Supervisionar sistema de criação em zoológicos e criadouros, contribuindo 

para o bem estar animal.  

 

CARGO: MOTORISTA 

Descrição Sumária 

Atividades de execução de natureza qualificada, relativas a trabalhos de direção e 

conservação de veículos motorizados de uso no transporte oficial de passageiros e 

cargas. 

Descrição Detalhada 

Dirigir, devidamente credenciado, veículos em geral empregados no transporte oficial 

de passageiros e cargas em serviços diurnos e noturnos inclusive em caráter de 

Plantão quando necessário; conservar o veículo sob sua responsabilidade em perfeito 

estado e satisfatórias condições de funcionamento; comunicar a ocorrência de fatos e 

avarias relacionados com a viatura sob sua responsabilidade; manter o veículo 

convenientemente abastecido; Respeitar as ordens de serviço recebidas e as regras 



 

53 

Avenida Brasil, nº. 256 – Centro – Rancho Alegre / PR 

Fone (43) 3540 – 1311 / www.ranchoalegre.pr.gov.br  

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE 
ESTADO   DO   PARANÁ –  

 CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16 

 
de trânsito; submeter-se a exame psicotécnico, quando exigido; e cumprir 

regulamento; providenciar pequenos reparos de emergência no veículo, sob sua 

responsabilidade; preencher o boletim de ocorrência e diário de bordo; recolher o 

veículo a garagem, quando concluído o serviço; participar de programa de formação 

continuada proposto pelo Departamento competente, executar quaisquer outros 

encargos semelhantes pertinentes à categoria funcional, conforme a necessidade ou a 

critério de seu superior. 

 

CARGO NUTRICIONISTA 

Descrição Sumária 

Atividades de supervisão, coordenação, orientação e execução referentes a trabalhos 

relativos à educação alimentar, nutrição e dietética, para indivíduos e ou coletividades. 

Descrição Detalhada 

Planejar, organizar e fiscalizar serviços de nutrição em estabelecimentos diversos, 

promovendo a orientação técnica da alimentação; planejar e orientar a alimentação 

dos enfermos, sob prescrição médica, bem como a distribuição e horário da 

alimentação de cada um; propor a adoção de normas, padrões e métodos de 

educação e assistência alimentar, visando a proteção materno-infantil.; elaborar e 

fiscalizar cardápios normais e dietoterápicos; pesquisar informações técnicas 

específicas e preparar para divulgação informes sobre noções de higiene e 

alimentação, orientação para aquisição de alimentos e controle sanitário dos gêneros 

adquiridos pela comunidade; planejar e promover a execução dos programas de 

educação Alimentar; proceder à visita em instituições diversas , de forma a promover a 

orientação técnica e adequada da alimentação; proceder a visitas domiciliares, a fim 

de promover a formação de bons hábitos alimentares e de assistir os casos que 

mereçam dieta especial; emitir parecer sobre assunto de sua especialidade; planejar, 

implantar e avaliar a vigilância alimentar e nutricional e também no diagnostico clínico, 

qualificando e quantificando a composição química, a oferta energética, os alimentos 

integrantes da ração alimentar e sua forma de preparo e ingestão; reavaliar 

sistematicamente a evolução nutricional do paciente e inteirar-se da sua evolução 

clínica, fazendo, quando necessário, ajustes ou alterações nas condutas 

dietoterápicas adotadas; anotar regimes nutricionais nos prontuários. Executar 

quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, 

estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 
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Descrição Sumária 

Presta assistência à saúde mental, bem como atende e orienta a área educacional e 

organizacional de recursos humanos, elaborando e aplicando técnicas psicológicas 

para possibilitar a orientação e o diagnóstico clínico. 

Descrição Detalhada 

Presta atendimento à comunidade e aos casos encaminhados à unidade de saúde, 

visando o desenvolvimento psíquico, motor e social do indivíduo, em relação à sua 

integração à família e à sociedade Presta atendimento aos casos de saúde mental 

como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos, 

desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas. Presta 

atendimento psicológico na área educacional, visando o desenvolvimento psíquico, 

motor e social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola e à 

família, para promover o seu ajustamento. 

Organiza e aplica testes, provas e entrevistas, realizando sondagem de aptidões e 

capacidade profissional, objetivando o acompanhamento do pessoal para possibilitar 

maior satisfação no trabalho. Efetua análises de ocupações e acompanhamento de 

avaliação de desempenho pessoal, colaborando com equipes multiprofissionais, 

aplicando testes, métodos ou técnicas da psicologia aplicada ao trabalho. Executa as 

atividades relativas ao recrutamento, seleção, orientação e treinamento profissional, 

realizando a identificação e análise de funções. Promove o ajustamento do indivíduo 

no trabalho, através de treinamento para se obter a sua auto-realização. Executa 

outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.   

 

CARGO: PROFESSOR 

Coordenar a elaboração e a execução da proposta pedagógica da instituição 

educacional; Administrar o pessoal e os recursos materiais e financeiros da instituição 

educacional, tendo em vista o atingimento de seus objetivos pedagógicos; Assegurar o 

cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas; Zelar pelo cumprimento do 

plano de trabalho de cada docente; Prover meios para recuperação das crianças de 

menor rendimento; Promover a articulação com as famílias e a comunidade criando 

processos de integração da sociedade com a instituição educacional; Informar os pais 

e responsáveis sobre a frequência e o rendimento das crianças, bem como sobre a 

execução da proposta pedagógica da instituição educacional; Coordenar, no âmbito da 

instituição educacional, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento 

profissional; Acompanhar o processo de desenvolvimento dos estudantes, em 

colaboração com os docentes e as famílias; Elaborar estudos, levantamentos 
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qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento do sistema ou rede de 

ensino ou da instituição educacional; Elaborar, acompanhar e avaliar os planos, 

programas e projetos voltados para o desenvolvimento do sistema e/ou rede de ensino 

e da instituição educacional em relação a aspectos pedagógicos, administrativos, 

financeiros, de pessoal e de recursos materiais; Acompanhar e supervisionar o 

funcionamento das instituições educacionais, zelando pelo cumprimento da legislação 

e normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; Incumbir-se de outras 

tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas do 

Órgão Municipal de Educação. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Descrição Sumária 

Exercer atividades de saúde de nível técnico, sob a supervisão de enfermeiro, que 

envolvam serviços de enfermagem e a participação junto com a equipe de saúde em 

atividades de proteção, promoção e recuperação da saúde. 

Descrição Detalhada 

Auxiliar no atendimento dos pacientes, nas unidades hospitalares e de saúde pública, 

nas tarefas de enfermagem em geral; por determinação  superior e observando-se  as  

prescrições médicas, ministrar medicamentos, fazer curativos, aplicar oxigênio, soros 

imunizantes, injeções, sangue, plasma e outros fluídos e realizar drenagens de 

adenite, hemostase, abertura de abscessos e transfusão de sangue, bem como 

colocar e retirar sondas; verificar e anotar a temperatura de pacientes internados, ou 

não, bem como atender às suas chamadas, sempre que necessário, a qualquer hora 

do dia e da noite; atender ao doente em qualquer situação  de emergência que exija 

limpeza corporal ou de leito, se não contar no momento, com a presença de auxiliares 

para isso; auxiliar ou ministrar alimentação  ao paciente, anotando as anormalidades 

verificadas; controlar o balanço hídrico e dos excretos do doente; receber ou 

transportar pacientes cirúrgicos ou sob cuidados especiais; participar da preparação  

do paciente para atos cirúrgicos ou exames especializados, bem como assistí-lo 

durante o ato cirúrgico e no período pós-operatório; auxiliar o médico na 

instrumentação  das intervenções cirúrgicas; orientar os pacientes de ambulatório ou 

internados, a respeito das prescrições  médicas que receberem; recolher, quando 

designado, material para análises clínicas, bem como receber os resultados de 

exames de laboratório, Raios-X e outros, anexando-os os prontuário do doente; zelar  

pela limpeza, conservação e assepsia do material e instrumental destinado a uso 

médico ou cirúrgico; esterilizar e preparar salas de cirurgia e material; observar, 
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registrar e informar, à autoridade superior, sinais e sintomas apresentados pelos 

pacientes, inclusive fenômenos patológicos e outras anomalias; executar quaisquer 

outros encargos semelhantes, pertinentes à  categoria funcional. 

 

CARGO: TESOUREIRO 

Descrição Sumária 

Controla receitas e efetua pagamento de despesas da organização, registrando a 

entrada e saída de valores, para assegurar a regularidade das transações financeiras 

e comerciais da organização. 

Descrição Detalhada 

Mantém sob sua responsabilidade, cofre forte, numerário, talões de cheques e outros 

valores pertencentes à organização, examinando os documentos que lhe são 

apresentados, para atender aos interesses da Administração Municipal. Recebe, em 

dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de pavimentação e outros prestados 

pela prefeitura, efetuando a quitação dos mesmos. Recolhe aos bancos, em conta 

corrente em nome do órgão público, todo o numerário recebido, mantendo em caixa 

apenas o necessário ao atendimento do expediente normal. Verifica periodicamente o 

numerário e os valores existentes nas contas bancárias do órgão público, 

supervisionando os serviços de conciliação bancária, depósitos efetuados, cheques 

emitidos e outros lançamentos, para assegurar a regularidade das transações 

financeiras. Executa cálculos das transações efetuadas, comparando-os com as cifras 

anotadas em registro, para verificar e conferir o saldo do caixa. Prepara um 

demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e 

recebimentos efetuados, com os respectivos valores em dinheiro ou em cheques, para 

apresentar posição da situação financeira existente. Executa outras tarefas correlatas 

determinadas pelo superior imediato. 
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ANEXO II 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

CARGO ADVOGADO 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

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: 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. 



 

58 

Avenida Brasil, nº. 256 – Centro – Rancho Alegre / PR 

Fone (43) 3540 – 1311 / www.ranchoalegre.pr.gov.br  

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE 
ESTADO   DO   PARANÁ –  

 CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16 

 
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: AGENTE ADMINISTRATIVO 

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: 
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Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Rancho 

Alegre; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação 

interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas, atas, circulares, tabelas, 

gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao 

público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções 

básicas de informática. 

 

CARGO: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos 

metodológicos e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / 

apropriação do conhecimento na psicologia histórico-cultural; procedimentos 

adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, alimentação e 

higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. Lei 9.394/96. 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Resolução CNE/CEB Nº 

01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. Referencial 

Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a Educação 
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Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE  de 

06/06/05. Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. 

 

 

 

CARGO: AGENTE DE SAÚDE 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de 

Saúde um agente de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do 

Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias); Territorialização (área e 

microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário; Planejamento; Meio Ambiente: 

(Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças 

Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, 

Hipertensão Arterial, Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação 

e Nutrição; A saúde nas diversas fases da vida: (Transformações do Corpo Humano, 

Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Direito da 

Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um tempo para 

o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, 

Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e 

Violência à Criança, Puberdade e Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção 

de Acidentes); Educação em saúde. Dengue. 

 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS I 

PORTUGUÊS: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

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. 

Coleta de lixo e tipos de recipientes. Higiene pessoal e com todo o material mantido 

sobre a sua responsabilidade. Noções de segurança no trabalho. Noções de primeiros 

socorros. 

 

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS 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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
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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. 

Coleta de lixo e tipos de recipientes. 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 GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

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 
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e ocupação do solo, zoneamento, taxa de ocupações, recuos, parcelamento do 

solo; Sistemas estruturais e construtivos: noções básicas sobre concreto, 

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: ASSISTENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção 

das salas de atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no 

campo operatório; Manipulação e classificação de materiais odontológicos; Revelação 

e montagem de radiografias intra-orais; Preparo do paciente para o atendimento; 

Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico de higiene 

bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de 
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cárie dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal. 

Confecção de modelos em gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos Básicos 

de funcionamento de uma clínica odontológica e dos equipamentos, instrumentais e 

materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais. 

 

CARGO: ASSISTENTE 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. 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço 

Social e formação profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa 

em Serviço Social. Metodologia do Serviço Social; Desafios do Serviço Social na 

contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de políticas sociais; 

Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. 

Fenômeno grupal; Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço 

Social. A Ética aplicada à ação profissional na política de Saúde; Serviço Social e a 

política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência Social; Estatuto da Criança e 

do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº. 

8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso;  Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 

CARGO: AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

PORTUGUÊS: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Parasitologia. Relação dos parasitas com os hospedeiros. Protozoários. Cogumelos e 

Fungos. Métodos de exames. Esterilização. Metazoários – Helmitos. Bactérias. Seres 

Vivos. Remessas de material para Exames em outros Laboratórios. Preparação do 

instrumental para a coleta do material a ser analisado. Diluição de material para 

realização de diversos exames. Métodos de Coloração. Confecção de lâminas. Boas 

práticas laboratoriais. Lavagem de materiais. Anitização. 

 

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. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  
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Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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: DENTISTA 

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: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; 

Prótese; Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e 

Terapêutica aplicada a Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil 

Sorridente e suas respectivas portarias. Educação em saúde bucal; Epidemiologia 

aplicada à odontologia; Níveis de prevenção, de atenção e de aplicação. Sistema 

Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da doença cárie; 

Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; Prevenção e controle da 

doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de preparo cavitário; 

Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. 

Materiais restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga 

de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - 

Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de 

cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. 

 

CARGO: ELETRICISTA PREDIAL 

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. 



 

68 

Avenida Brasil, nº. 256 – Centro – Rancho Alegre / PR 

Fone (43) 3540 – 1311 / www.ranchoalegre.pr.gov.br  

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHO ALEGRE 
ESTADO   DO   PARANÁ –  

 CNPJ Nº. 75.829.416/0001-16 

 
CONHECIMENTOS GERAIS:  

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e 

instrumentos utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios 

públicos. Equipamentos e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos 

e esquemas de circuitos elétricos. Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, 

substituição e ajuste de peças defeituosas. 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. 

 

CARGO: ELETRICISTA DE AUTOS 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Noções básicas de eletricidade: grandezas elétricas, lei de ohm, corrente contínua e 

alternada, circuitos em série e paralelo, potência elétrica. Noções básicas de 

condutores, isolantes e semi-condutores. Utilização de instrumentos de medição 

elétrica: amperímetro e voltímetro. Noções básicas de bateria, alternador e motor de 
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partida. Noções básicas do sistema de ignição. Noções básicas de circuitos elétricos 

de iluminação, lavador, limpador de vidro e desembaçador. Noções básicas de 

magnetismo e eletromagnetismo. 

 

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 trigonométricas 

no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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. 
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CARGO: FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Preparo de soluções. Conceitos: molaridade, normalidade. Padronização de técnicas e 

controle de qualidade. Imunologia - Propriedades gerais da resposta imune. 

Antígenos. Anticorpos: Imunidade humoral, Imunidade celular. Sistema complemento. 

Imunologia nas doenças nas doenças infecciosas. Métodos para detecção de 

antígenos e anticorpos: reações de precipitação, aglutinação, hemólise, 

imunofluorescência; testes imunoenzimáticos. Testes sorológicos para diagnóstico de 

sífilis, doença de Chagas, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, hepatites virais, 

HTLV e HIV. Microbiologia – técnicas de esterilização, coleta, transporte e 

processamento de amostras para exames microbiológicos. Métodos de coloração 

utilizados em microbiologia. Características morfotintoriais das bactérias. Diagnóstico 

de estafilococos, estreptococos, enterobactérias, bacilos gram negativos não 

fermentadores. Neisseria, Haemophilus, Hemocultura, Coprocultura, exame 

microbiológico do liquor. Testes de sensibilidade aos animicrobianos. Parasitologia – 

Ciclo vital dos principais parasitos de importância para o homem. Métodos para 

diagnóstico de protozoários intestinais, helmintos intestinais e parasitos do sangue e 

tecidos. Hematologia – Realização e interpretação do hemograma. Alterações da série 
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eritroide. Principais anemias. Hemoglobinopatias mais freqüentes. Aspectos 

hematológicos nas infecções bacteriana e viral. Leucemias. Testes diagnósticos da 

coagulação plasmática. Classificação sangüínea ABO/Rh. Teste de Coombs. Prova 

cruzada. Citologia de líquidos biológicos. Bioquímica – Valores de referência. Função 

renal. Equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido-básico. Gasometria. Carboidratos: 

classificação dos carboidratos, metabolismo e métodos de dosagem da glicose. 

Lipídeos: metabolismo e métodos de dosagem. Lipoproteínas: classificação e 

doseamento. Proteínas específicas: classificação e métodos de dosagem. Função 

hepática: correlação com enzinas séricas, metabolismo da bilirrubina, métodos 

laboratoriais, correlações clínico-patológicas. Enzimologia clínica: princípios, 

correlações clínico-patológicas. Função endócrina: hormônios tireoideanos e 

hormônios sexuais. Compostos nitrogenados não protéicos, cálcio, fósforo, magnésio 

e ferro. Métodos de dosagem, correlações clínico-patológicas. Urinálise – Coleta, 

testes químicos, testes físicos, procedimentos de análise, exame microscópico do 

sedimento. Farmacologia- Interações medicamentosas, agonistas, atagonistas, 

bloqueadores neuromusculares, anestésicos, antiinflamatórios, cardiotônicos, anti-

hipertensivos e antibióticos. Farmacotécnica - formas farmacêuticas para uso 

parenteral, formas farmacêuticas obtidas por divisão mecânica, formas farmacêuticas 

obtidas por dispersão mecânica. Farmácia hospitalar- estrutura, conceito e objetivos, 

controle de estoque de medicamentos, manipulação de formas, controle de infecção 

hospitalar. Código de Ética Farmacêutica. 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: 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 simples. 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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 
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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. 

 

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 GERAIS:  

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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: FONOAUDIÓLOGO 

PORTUGUÊS: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e 

da linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato 

acústico externo, audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação 

de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em 

escolares; - Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; - Processamento auditivo central; 

- Aparelhos auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de 

aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; - 

Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica da voz; - Atuação 

fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias 

presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias 

neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e 

pescoço. Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - 

Desenvolvimento da linguagem escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos 

da lingüística; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; - 

Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ao 

crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 

linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - Crescimento 

maxilofacial; - Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema estomatognático; - 

Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral; - Acompanhamento 

fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia- avaliação 

e tratamento. 
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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 trigonométricas 

no triângulo retângulo. 

CONHECIMENTOS GERAIS:  

Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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 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 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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: MOTORISTA 

PORTUGUÊS: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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: NUTRICIONISTA 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de 

cardápio e procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de 
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gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, 

métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e 

utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química; 

Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e 

distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o 

controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, 

critério e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: 

definição, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, 

fontes alimentares e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e 

desenvolvimento em toda faixa etária; Gestação e lactação, nutrição do lactente e da 

criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, planejamento e 

gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: 

noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição protéico-

calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição 

em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da 

desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas 

etárias; Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 

3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e 

padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo 

e distribuição; Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética 

profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços 

de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde  - princípios e diretrizes, controle social; 

Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 

sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; 

Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque 

estratégico; Conhecimentos Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar. 

 

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: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

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; 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: PROFESSOR 

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 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 

CONHEICMENTOS ESPECÍFICOS: 

Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um 

espaço em transformação: Escola tradicional e escola contemporânea – 

caracterização;  Inter-relações dos elementos transformadores da escola: sociedade, 

cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, professor-educador-aluno; organização 

da prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: 

diagnóstico, objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação 

pedagógica. Lei 9394/96.  Lei nº 10.639/2003. Lei nº 8.069/90. Diferenças individuais: 

fatores determinantes e capacidades mentais.  Desenvolvimento da inteligência. 

Estágios do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de 

Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos 

conceitos científicos na infância. Pensamento e palavra. Princípios e fundamentos dos 

referenciais curriculares. Noções básicas do cargo de professor de educação infantil. 

 

CARGO: TÉCNICO EM 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. 

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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da 

administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma 

coterapia; Condutas do Técnico 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: TESOUREIRO 

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: 
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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 Rancho 

Alegre História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Rancho Alegre.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 

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). Lei Orgânica do Município de Rancho Alegre. 


