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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 – ESF/NASF 
EDITAL DE CONCURSO Nº 01.01/2012 

 
O Prefeito do Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, Sr. FELIPE VOIGT, por meio de suas 
atribuições legais, torna público a ABERTURA DAS INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO de 
provas escritas, para os cargos em que for requisito, para preenchimento dos cargos no quadro de servidores 
ou cargos que venham a existir ou forem criados dentro do prazo de validade deste concurso ou para 
formação de Cadastro Reserva, nos termos da legislação pertinente e das normas estabelecidas neste 
Edital; tudo em conformidade com os dispositivos constitucionais pertinentes e com a Comissão 
Organizadora do Concurso Público, positivada pela Portaria nº 4.435/2012, de 08 de março de 2012, 
publicado em 12 de março de 2012.  
  
Os trabalhos serão executados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de 
Londrina - FAUEL, com sede na Av. Higienópolis, 174, 8º andar, Londrina PR, e supervisionado pela 
Comissão Organizadora do Concurso Público. 

1 – DOS CARGOS, VENCIMENTOS, NÚMEROS DE VAGAS, JORNADA DE TRABALHO E REQUISITOS 
PARA HABILITAÇÃO 
1.1 – Estão abertas as inscrições para o Concurso Público visando o preenchimento dos cargos abaixo 
relacionados, cujas atribuições constam no anexo II deste Edital: 
 

Cargo 
Nº 

Vagas 
Vagas 
PNE* 

Salário 
R$ 

C/H 
Sem. 

Escolaridade Exigida 

MÉDICO 02  9.258,75 40 Ensino superior em medicina** 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 02  976,12 40 
Ensino médio completo, curso técnico na área de 
enfermagem** 

ODONTÓLOGO 01  3.657,48 40 Ensino superior em odontologia** 

AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 01  841,81 40 
Ensino médio completo e registro profissional no 
respectivo Órgão fiscalizador do exercício 
profissional** 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 05  01 759,41 40 Ensino fundamental completo 

ENFERMEIRO CR  2.841,88 40 Ensino superior em enfermagem** 

 Para o Núcleo de Apoio da Saúde da Família: 

Cargo 
Nº 

Vagas 
Vagas 
PNE* 

Salário 
R$ 

C/H 
Sem. 

Escolaridade Exigida 

FISIOTERAPEUTA 01  2.046,78 40 Ensino superior em fisioterapia** 
NUTRICIONISTA 01  2.046,78 40 Ensino superior em nutrição** 
FARMACÊUTICO CR  2.046,78 40 Ensino superior em farmácia** 
PSICÓLOGO CR  2.046,78 40 Ensino superior em psicologia** 
* Portadores de Necessidades Especiais. 
** Possuir registro no respectivo conselho de classe, no ato da convocação para assumir o cargo e mantê-lo 
após a admissão, ficando sob sua responsabilidade o pagamento do respectivo conselho. 
CR: Cadastro Reserva 
1.2. Os candidatos aprovados e nomeados estarão sujeitos à Lei Complementar Municipal nº 060, de 11 de 
novembro de 2008, e suas alterações.  
1.3 - Para os candidatos aprovados e convocados ao cargo de Agente Comunitário de Saúde, o Município de 
Schroeder – SC, através da Secretaria Municipal de Saúde, irá fornecer o curso introdutório de formação 
inicial e continuada de ACS, sendo obrigatória à conclusão do curso, sob pena de desclassificação no 
Concurso Público. 
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1.4 - Os candidatos ao cargo de Agente Comunitário de Saúde deverão residir, quando da assunção ao 
emprego público, na localidade (bairro/distrito) em que pretendem atuar conforme especificado na tabela 
abaixo. A comprovação de residência será feita posteriormente no ato da contratação, mediante 
apresentação da conta de água, luz, telefone ou outro documento idôneo, conforme Lei Federal nº 
11.350/2006. 

1.4.1- No caso das vagas destinadas aos bairros da cidade, poderá o candidato residir em qualquer 
bairro da sede, sendo de sua responsabilidade qualquer dispêndio atinente ao deslocamento. 

Cargo: Nº de vagas Localidade: Microáreas 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

01 vaga + Cadastro 
Reserva Schroeder I - 001 

Microárea – 01 
Ruas: 
Erich Froehner 
Guilherme Ristau 
Paulo Meier 
Leodato Ribeiro 
Otto Hackbarth 
Erfrid Klabunde 
Bruno Henrique Zoz 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
Cadastro reserva Schroeder I -001 

Microárea – 02 
Ruas: 
Guaramirim 
Leopoldo Gorges 
Moisés Rabello 
João Correa     
Walter Ginow 
Tarcisio José 
Paulo Roberto Bertoldi 
09 de Maio 
Porto Alegre 
Paulo Schmitt 
  
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 Schroeder I - 001 

Microárea – 03   
Ruas: 
Rio de Janeiro (dentro desta 
microárea) 
Verônica Kniss 
Carlos Jacobi 
Tancredo Neves 
Ayrton Senna 
Alberto Jacobi 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

Schroeder I - 001 

Microárea – 04 
 Ruas: 
Rio de Janeiro (dentro desta 
microárea) 
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Maria Guesser 
Walter Ginow (dentro desta 
microárea) 
Vigando Winter 
Heins Winter 
Guilherme Daren 
Verônica Kniss (dentro desta 
microárea) 
Palotina 
Regina Tissi 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
Cadastro reserva Schroeder I - 001 

Microárea – 05  
Ruas: 
Erich Froehner (dentro desta 
microárea) 
Mário Bagatolli 
Rio de Janeiro (dentro desta 
microárea) 
Regina Tissi (dentro desta 
microárea) 
Gabriel Vargas 
Osvaldo Lenzi 
Argentina 
Fortaleza 
Delfino Demarchi 
Brasília 
Maceió 
Antonio Meier 
Tecla W. Negherbon 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

Centro – 002 
 

Microárea – 01  
Ruas: 
Dom Pedro 
Guaíba 
Apiúna 
Willy Ziebel 
Henrique Ziebel 
Expedicionário Osvaldo Kanzler 
Rogate Pasold 
Carolina Meier Duwe 
Wilson Jose Mondine 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

Centro – 002 
 

Microárea – 02 
 Ruas: 
Alberto Zanella (dentro desta 
microárea) 
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Presidente Costa e Silva (Tifa 
Mohr) 
Carlos Zerbin 
Bartira Hertel 
José Ivo Ribeiro 
Princesa Isabel 
Léo Schultz 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

Centro – 002 
 

Microárea – 03  
Ruas: 
Barão do Rio Branco (dentro desta 
microárea) 
Alberto Zanella (dentro desta 
microárea) 
Hilário Guckert 
15 de Outubro 
Sílvio Pretti 
Marcelino Zanella 
Clara Borinelli 
Frederico Zilz 
 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

1 vaga + Cadastro 
reserva 

Centro – 002 
 

Microárea – 04  
Ruas: 
Estrada Duas Mamas 
Joinville 
João Maria Tomaselli 
Tifa Rio Camarada 
Tifa Silvado 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

1 vaga + Cadastro 
reserva 

 

Centro – 002 
 

Microárea – 05  
Ruas: 
Candido Tomaselli 
Marguerita Tomaselli 
Gustavo Streit (dentro desta 
microárea) 
Jacó Alvise 
Jerônimo Tomaselli 
Rio Grande do Sul 
Alagoas 
31 de Março 
Bahia 
Goiás 
Rancho Bom (dentro desta 
microárea) 
Barão do Rio Branco (dentro desta 
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microárea) 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

Centro – 002 
 

Microárea – 06  
Ruas: 
Rancho Bom (dentro desta 
microárea) 
Germano Jahn 
Gustavo Streit (dentro desta 
microárea) 
25 de Julho 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 
Cadastro reserva 

Centro – 002 
 

Microárea – 07  
Ruas: 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Jaraguá 
Beira Rio 
Presidente Costa e Silva (dentro 
desta microárea) 
Cristiane Zerbin 
Mário Zerbin 
Paulo Setter 
Bernardo Zoz 
André Tietz 
Inês Tietz 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

Centro – 002 
 

Microárea – 08  
Ruas: 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Paulo Jahn 
Blumenau 
Timbó 
Leana Voigt 
Deputado Lauro Loyola 
07 de Setembro 
Marechal Hermes 
Tiradentes  
Antônio Pasquali 
Das Flores 
São Luís 
Princesa Isabel (dentro desta 
microárea) 
Nações Unidas 
Valentin Zoz 
Wendelin Reinert 
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Ponte Pênsil 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

1 vaga + Cadastro 
reserva 

 

Centro – 002 
 

Microárea – 09  
Ruas: 
Carlos Krogel 
Helena Koplin 
Martinho Lutero 
Júlio Bauer 
Adolfo Borchardt 
Palmiro Gneipel 
Germano Müller 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Guilherme Piske 
Gottfried Maske 
Alemanha 
Francisco Weiss 
1º de maio 
Cristina Bauer 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

1 vaga + Cadastro 
reserva 

 

Centro – 002 
 

Microárea – 10   
Ruas: 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Ernesto Krogel 
João Arnoldo Moritz 
Ida Luiza Bertha Jacob Wulf 
Willy Wulf 
Bela Vista 
Leopoldo Fiedler 
Wolkmar Gustav Berchtold 
Frederico Trapp 
Guilherme Zerbin 
Amazonas 
São Paulo 
Pedro Hang 
Nova Trento 
Marilete Neumann 
 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 01 
Ruas: 
Minas Gerais 
Ottoli Peschke 
Guilherme Zastrow 
Carlos Eggert 
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Alphons Maria Schmalz 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 02 Ruas: 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea/lado direito) 
Roberto Bauer 
Afonso Zilz 
Guilherme Bauer 
Helmuth Kanzler 
Maravilha 
Bom Pastor 
João Schmitt 
Ricardo Viergutz (lado esquerdo) 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 03 Ruas: 
Duque de Caxias 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Palmeiras 
Florianópolis 
Alphons Maria Schmalz (dentro 
desta microárea) 
14 de Abril 
Eugênio Albrecht 
Jorge Lacerda 
Antônio Zoz 
Acre 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 04  
Ruas: 
Paraná 
Úrsula Sievers 
Rodolfo Viebrantz 
Itoupava 
Teodoro Weiss 
03 de Outubro (até na Tupy) 
Benhamino Conzatti 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 05  
Ruas: 
Independência (até a Rua Alphons 
Maria Schmalz) 
03 de Outubro (da Tupy até a Rua 
da Canela) 
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17 de Fevereiro (até a Rua Alphons 
Maria Schamlz) 
Santa Catarina (até a Rua Alphons 
Maria Schmalz) 
Kurt Hans Klaus  
Ricardo Viergutz (lado direito) 
Guilherme Bauer (final) 
Helmuth Kanzler (final) 
Maravilha (final) 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 06  
Ruas: 
Santa Catarina  
Independência  
17 de Fevereiro 
XV de Novembro 
Da Canela 
Duque de Caxias (dentro desta 
microárea/apartir do n° 551) 
Jorge Lacerda (dentro desta 
microárea/apartir do n° 790) 
Alphons Maria Schmalz (dentro 
desta microárea/apartir do n° 488) 
 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF III - 003 
 

Microárea – 07  
Rua: 
Emílio Reck 
Leopoldo Prust 
Ricardo Ruediger 
03 de Outubro (dentro desta 
microárea) 
 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF IV – 004 
 

Microárea – 01 
Ruas: 
300 - 23 de Março 
306 - Nilo dos Santos 
309 - Otto Elert  
310 - Daniel Andrade Castro 
311 - Constantino Gascho 
312 - Guilherme Lafin 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF IV – 004 
 

Microárea – 02  
Ruas: 
300 - 23 de Março (dentro desta 
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microárea) 
302 - Antônio M. Cisério 
304 - Olívio Schiochet  
305 - Ernesto Neida  
307 - Armando Sebastiani  
308 - Danilo Milan  
 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF IV – 004 
 

Microárea – 03  
Ruas: 
23 de Março (dentro desta 
microárea) 
Tifa Araribá 
Estrada Bracinho 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF IV – 004 
 

Microárea – 04 
 Ruas: 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Ricardo Pommerening (dentro 
desta microárea) 
Emílio Mundt 
Ademar Lindner 
Germano Oberthir 
Arthur Klabunde 
Bertoldo Kanzler 
 

Agente 
Comunitário de 

Saúde 

Cadastro reserva 
 

ESF IV – 004 
 

Microárea – 05  
Ruas: 
Alberto Krause 
Brusque 
Paulo Lindner 
Herman Hertel 
Luan Carlos Pommerening 
Bandeirantes 
Dora Pommerening 
Carlos Pommerening 
Reinoldo Pommerening 
Ricardo Pommerening (dentro 
desta microárea) 
Marechal Castelo Branco (dentro 
desta microárea) 
Bruna Walkinir Moreira 
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1.5 – O regime de trabalho e remuneração dos candidatos aprovados neste Concurso Público será regido 
pelo regime de emprego público, vinculado aos ditames da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT (DL 
5.452/43) 1.6 – As vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais, conforme dispositivos 
legais, caso não sejam preenchidas, serão ocupadas pelos demais candidatos aprovados, conforme ordem 
de classificação. 
1.7 – Maiores informações acerca do presente concurso podem ser pesquisadas no endereço eletrônico 
www.fauel.org.br  ou através do e-mail coordenaconcursos@fauel.org.br . 
 
2 – DAS INSCRIÇÕES  
2.1 - As inscrições serão realizadas exclusivamente via Internet, no endereço eletrônico www.fauel.org.br, no 
período compreendido entre as 08h (horário de Brasília) de 04 de abril de 2012 até às 16h30min (horário de 
Brasília) do dia 24 de abril de 2012. 
2.2 - Para os candidatos que não tiverem acesso à Internet, será disponibilizado o telecentro que funciona no 
prédio da biblioteca de Schroeder, situada na rua: Paulo Jahn, nº 325, centro, no mesmo período das 
inscrições via internet, no horário das 08h às 11h e das 14h às 16h30min, durante os dias úteis, 
considerando-se o horário de Brasília, onde serão disponibilizados computadores. 
2.3 - Para os efeitos dos itens anteriores, nem a FAUEL, nem o Município se responsabilizam por solicitação 
de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. 
2.4 – Todas as inscrições somente serão acatadas após a comprovação do pagamento da taxa de 
inscrição, que deverá ser efetuada, obrigatoriamente, por intermédio de boleto bancário, obtido no próprio 
endereço eletrônico, pagável em qualquer agência bancária, até a data do seu vencimento, não sendo 
efetivada a inscrição de candidatos que efetuarem o pagamento da taxa de inscrição por meio de depósito, 
DOCs (operação bancária), transferência ou similar. 

2.4.1 - O pagamento da importância correspondente à inscrição se feito em cheque somente será 
considerada efetuada após a compensação do título;  
2.4.2 - O valor da inscrição, uma vez pago, não será restituído; 

2.5 - O boleto bancário, emitido no último dia do período de inscrições, poderá ser pago até o primeiro dia útil 
subsequente ao do término das inscrições.  
2.6 - Não haverá inscrição condicional e nem por correspondência. Verificado, a qualquer tempo, o 
recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos, será ela cancelada. 
2.7 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme Decreto Federal nº 6.593/2008 e Lei Estadual nº 
10.567/1997. 
2.8 - Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da 
taxa de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 

a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), de que trata o Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 
b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho 
de 2007. 

2.8.1-O candidato que faz jus ao benefício deverá: 
a) efetuar sua inscrição no concurso público no período de 04 a 10 de abril de 2012, 
através do site www.fauel.org.br. 
b) Preencher o anexo III deste edital. 
c) Encaminhar por Sedex para a FAUEL, Av. Higienópolis, 174 -8º andar – CEP 86020-908, 
Londrina PR, até o dia 10 de abril de 2012, os seguintes documentos: Anexo III 
devidamente preenchido, cópia autenticada do documento de identificação tipo R.G.; cópia 
autenticada da Carteira de Trabalho – CTPS (páginas que identifiquem o candidato e 
caracterizem a sua situação de desemprego). 
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2.9- O candidato amparado pela Lei Estadual n. 10.567/1997 (doador de sangue), interessado na isenção de 
pagamento da inscrição, desde que efetue sua inscrição até o dia 10 de abril de 2012, sendo tal pedido 
composto pelas seguintes etapas: 
a) Primeira etapa - Efetuar sua inscrição no concurso público no período de 04 a 10 de abril de 2012, através 
do site www.fauel.org.br. 
b) Segunda etapa – O candidato deverá apresentar a FAUEL, comprovante que demonstre seu 
enquadramento nos termos da citada legislação, ou seja, declaração que comprove três doações nos 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores ao término da inscrição deste concurso, ou então, documento 
específico que comprove integrar a Associação de doadores e que contribua para estimular de forma direta e 
indireta a doação, relacionando minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo candidato, declarando que 
o candidato enquadra-se como beneficiário da lei referida. A declaração, com a comprovação da condição de 
doador de sangue deverá ser expedida pela entidade coletora oficial ou discriminando a quantidade de 
doações e as datas correspondentes em que foram realizadas. Essa documentação deverá ser encaminhada 
via SEDEX, com postagem até o dia 10 de abril de 2012, para o Departamento de Concursos da FAUEL, sito 
na Av. Higienópolis, 174 -8º andar – CEP 86020-908, Londrina PR. 
2.10- Caso a documentação não esteja plenamente de acordo com as disposições editalícias, o candidato 
terá sua inscrição não homologada. 
2.11 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto 
no parágrafo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
2.12 -Não será aceita solicitação de isenção do pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio 
eletrônico. 
2.13 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, em mural na Prefeitura do 
Município de Schroeder – SC, e no site www.fauel.org.br no dia 18 de abril de 2012. 
2.14 - Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
2.15 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço 
eletrônico www.fauel.org.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento 
até o dia 25 de abril de 2012, conforme procedimentos descritos neste edital. 
2.16 – O candidato deverá conferir os dados de sua inscrição antes do pagamento, observar sua 
disponibilidade de prestar o presente concurso público e certificar-se de que preenche todos os requisitos 
necessários para tomar posse do cargo, pois sob nenhuma hipótese, o valor pago, como taxa de inscrição 
será devolvido. 
2.17 - Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, duas ou mais inscrições do mesmo candidato às 
vagas/cargos ofertados neste Concurso Público, sendo válida somente a última inscrição efetuada e paga.  
2.18 – A efetivação da inscrição implica o conhecimento e a aceitação, pelo candidato, de todos os prazos e 
normas estabelecidos pelo presente Edital. A verificação em qualquer época de documentos falsos ou 
inexatos, ou falta de cumprimento às condições exigidas, acarretará no cancelamento da inscrição em 
qualquer momento, por decisão da Comissão Organizadora do Concurso Público, com posterior publicação. 
Cancelada a inscrição, serão anulados todos os atos dela decorrentes. 
2.19 – A Comissão Organizadora deste Concurso Público divulgará a homologação das inscrições, no Diário 
Oficial dos Municípios e no site www.fauel.org.br no prazo de até 10 (dez) dias após o encerramento das 
mesmas. 
2.20 – Se o candidato não encontrar o seu nome no Edital das inscrições homologadas ou encontrar erros 
em seus dados pessoais ou para o cargo ao qual se inscreveu, deverá, no prazo de 02 (dois) dias úteis após 
a publicação do Edital de Homologação das Inscrições, apresentar recurso junto a Comissão Organizadora 
do Concurso Público ou enviar recurso via e-mail para coordenaconcursos@fauel.org.br, comprovando ter 
cumprido todos os itens da etapa das inscrições. 
2.21 – Se o candidato não acompanhar a publicação da homologação das inscrições e seu nome não 
constar na relação das inscrições homologadas, ele não poderá fazer a prova e se o seu nome constar em 
outro cargo, ele somente poderá fazer a prova para o cargo onde sua inscrição foi homologada. 
 
3 – DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
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3.1 – Serão destinadas aos portadores de deficiência, 5% do total de vagas do concurso, conforme item 1.1, 
desde que a deficiência de que são portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a ser 
preenchido, nos termos do art. 43 do Decreto nº 3.298/99. 

3.1.1- Para efeito do cálculo da proporcionalidade dos 5% referido no item 3.1 será considerado 
como inteira a fração igual ou superior a 0,5 (zero vírgula cinco). 

3.2 – O candidato portador de deficiência deverá enviar, obrigatoriamente, via SEDEX postado até o dia 24 
de abril de 2012, para a FAUEL, Av. Higienópolis,174 - 8º andar – CEP 86020-908, Londrina PR, Anexo IV, 
deste Edital devidamente preenchido e laudo médico ou atestado (original ou cópia autenticada) indicando a 
espécie, o grau ou o nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da classificação 
internacional de doenças (CID) vigente, bem como a provável causa da deficiência e, também, o 
enquadramento previsto no artigo 4º do Decreto Federal nº. 3.298 de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto Federal n° 5.296 de 2 de dezembro de 2004. Não serão considerados resultados de exames e/ou 
documentos diferentes do descrito e/ou que tenham sido emitidos a mais de 90 (noventa) dias. 
3.3 – Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre nas categorias definidas no 
art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal nº. 3.298/99, ou seu Laudo Médico não se enquadre nas 
especificações deste edital, a homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos.  
3.4 – Haverá concorrência em igualdade de condições para todos os candidatos. 
3.5 – Fica anulada a participação do candidato como portador de necessidades especiais, sem possibilidade 
de posterior discussão, quando, no ato da inscrição, não tenha declarado esta condição nem tampouco 
obedecido aos requisitos anteriormente descritos. 
3.6 – O candidato, com deficiência ou não, que necessitar de condição(ões) especial(ais) para realização da 
prova, no ato da inscrição, deverá protocolar um requerimento na Prefeitura do Município de Schroeder, 
solicitando a(s) condição(ões) especial(ais) de que necessita, sendo vedadas alterações posteriores. Caso 
não o faça, sejam quais forem os motivos alegados, fica sob sua exclusiva responsabilidade a opção de 
realizar ou não a prova, sendo a data máxima para o protocolo o último dia de inscrição. 
3.7 – O resultado final será também publicado em duas listas, sendo a primeira com a pontuação de todos os 
candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes. 
 
4 – DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

Escolaridade exigida Valor da Taxa de inscrição 
Até o Ensino fundamental R$ 40,00 
Ensino médio R$ 60,00 
Ensino superior R$ 80,00 

 
5 – DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
5.1 - O Concurso Público compreenderá a realização de Prova Escrita Objetiva, aplicada a todos os 
candidatos, possuindo caráter eliminatório e classificatório. 
 
6 – PROVA ESCRITA OBJETIVA 
6.1 – Da Composição da Prova Objetiva 

6.1.1 – A prova objetiva, será composta por 30 questões, abrangendo as seguintes áreas de 
conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 
Conhecimentos Específicos do cargo 20 4,0 
Conhecimentos Gerais  5 2,0 
Língua Portuguesa 5 2,0 

MÁXIMO DE PONTOS A SEREM OBTIDOS (nº questões x peso) 100,00 
 
6.2 – Dos Conteúdos Programáticos e Atribuições dos Cargos 
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6.2.1 – Os conteúdos programáticos estão disponibilizados no Anexo I e as Atribuições dos Cargos 
estão disponibilizados no Anexo II, observando-se a especificidade para cada cargo e estarão 
disponíveis no site  www.fauel.org.br.  

6.3 – Das Disposições Gerais Sobre a Prova Objetiva 
6.3.1 – As provas escritas objetivas serão realizadas no dia 20 de maio de 2012, no período da 
manhã, devendo o candidato comparecer às 08h30min, pois os portões permanecerão abertos 
somente até as 09 horas (horário de Brasília).  Os locais de aplicação das provas serão publicados 
no Edital de Homologação das Inscrições. 
6.3.2 – O candidato deverá comparecer ao local da prova portando documento oficial de 
identificação com fotografia e caneta esferográfica azul ou preta. 
6.3.3 – Considera-se documento oficial de identificação: Cédula de Identidade (RG), Carteira 
Nacional de Habilitação com foto, Carteira de Trabalho, Passaporte e Certificado de Reservista. 
Também serão aceitas as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelos Corpos de 
Bombeiros Militares, pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc.), 
carteiras funcionais do Ministério Público ou expedidas por órgão público que, por lei federal, valham 
como identidade. 
6.3.4 – Não serão aceitos como documentos de identificação a certidão de nascimento, CPF, título 
de eleitor, carteira de motorista (modelo antigo), carteira de estudante, carteira funcional sem valor 
de identidade, nem documentos ilegíveis, não-identificáveis e/ou danificados. 
6.3.5 – Também não serão aceitos o protocolo e/ou o comprovante pagamento de pedido de 
documento, bem como de sua 2ª via. 
6.3.6 – Poderá ser exigida identificação especial do candidato cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. A mesma exigência será feita 
nos casos de apresentação de Boletim de Ocorrência original, expedido há no máximo 90 dias, ou 
sua cópia autenticada, quando houver perda, furto ou roubo dos documentos de identificação. 
6.3.7 – A falta de apresentação de documento de identificação com foto, descrito no item 6.3.4, 
compõe falta de requisito para realizar a prova, cominando na exclusão do candidato do concurso. 
6.3.8 – Não haverá segunda chamada para a realização das provas. O não comparecimento a 
qualquer uma das provas de caráter eliminatório implicará na eliminação automática do candidato.  
6.3.9 – Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das 
provas, mesmo em razão de afastamento de candidato da sala de provas. 
6.3.10 – A prova objetiva será composta por questões de múltipla escolha, contendo cinco opções 
(A, B, C, D, e E), com uma única alternativa a ser assinalada de acordo com o comando da 
questão, que terá marcação correspondente no Cartão Resposta e seu preenchimento deverá ter 
conformidade com as instruções apresentadas em sua parte superior. 
6.3.11 – O tempo de resolução da prova é de 3 (três) horas, e o tempo mínimo para deixar o local de 
provas é de 1 (uma) hora. O candidato que não tenha terminado sua prova, somente poderá afastar-
se da sala com acompanhamento do fiscal responsável. 
6.3.12 – Não serão computadas as questões não preenchidas integralmente, não assinaladas ou 
assinaladas a lápis, assim como aquelas que contenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, 
ainda que legíveis.  
6.3.13 – Sua correção obedecerá a uma escala centígrada (de 0 a 100 pontos), estando classificado 
nesta etapa, somente o candidato que somar 50 pontos, cominando com a eliminação dos demais. 
6.3.14 – Não será permitida a permanência de acompanhante de candidato ou de pessoas 
estranhas ao Concurso Público, nas dependências do local de aplicação da prova. 
6.3.15 – Será sumariamente eliminado do Concurso, o candidato que:  

a) durante a realização da prova, fizer tentativa de consulta de qualquer natureza;  
b) utilizar-se de qualquer tipo de aparelho eletrônico ou similar;  
c) utilizar-se de processos ilícitos na realização das provas ou fizer qualquer tipo de 

comunicação com outro candidato;  
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d) tratar com descortesia os fiscais de provas, seus auxiliares, coordenadores ou 
autoridades;  

e) perturbar a ordem dos trabalhos;  
f) criar tumulto e/ou situação constrangedora para si, para outros candidatos, para pessoas 

que trabalham pelo concurso e para a instituição aplicadora;  
g) afastar-se do local das provas sem o acompanhamento do fiscal;  
h) antes de ter concluído as provas, deixe de assinar a Lista de Presença e/ou seu Cartão 

Resposta; 
i) ausentar-se da sala portando o Cartão Resposta e/ou o Caderno de Questões;  
j) descumprir as instruções contidas na capa das provas ou emanadas pelos fiscais ou por 

responsáveis pelo concurso.   
 
6.3.16 – Durante a prova: 

6.3.16.1 – Aparelhos celulares e eletrônicos deverão ser desligados durante o período de 
realização da prova. A FAUEL não se responsabilizará por perda ou extravio de qualquer objeto 
ocorrido durante a realização das provas. 
6.3.16.2 – Ao atingir o horário estipulado para o início do exame, o candidato receberá o Caderno de 
Provas e seu Cartão de Respostas, sendo que, são de inteira responsabilidade do candidato a 
conferência de seus dados (nome, número de inscrição e de identidade), a assinatura nos campos 
necessários, a conferência das páginas e do número de questões do Caderno de Provas.  
6.3.16.3 – O preenchimento e o cuidado com o Cartão de Respostas são de inteira responsabilidade 
do candidato, pois será o único documento válido para a correção, não podendo o candidato 
amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar ou, de qualquer modo, danificar o Cartão, sob pena de ter 
sua correção prejudicada pela impossibilidade de realização da leitura óptica. Em hipótese 
nenhuma haverá sua substituição em caso de erro ou rasura no preenchimento dos dados ou 
na transcrição das respostas. 
6.3.16.4 – Não será permitido que as marcações na folha de respostas sejam feitas por outras 
pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a 
realização das provas. Nesse caso, o candidato será acompanhado por fiscal da FAUEL, 
devidamente treinado. 
6.3.16.5 – Nos casos de dúvida relacionada a qualquer questão, o candidato poderá solicitar a folha 
de ATA ao fiscal, para que registre seus motivos, os quais posteriormente serão analisados pela 
equipe técnica da empresa e pela Comissão Organizadora. 
6.3.16.6 – As anotações de informações relativas às respostas deverão ser realizadas apenas no 
verso do comprovante de inscrição ou do comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
6.3.16.7 – Ao terminar a prova e o preenchimento do Cartão de Respostas, entregar o cartão 
resposta ao fiscal de sala, podendo levar sua prova consigo. 
6.3.16.8 - Os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até o final da prova, para 
acompanhar o encerramento dos trabalhos, assinar a folha ATA, lacrar o envelope dos gabaritos, 
que deverá ter suas assinaturas sobre a fita do lacre. 
6.3.16.9 – O gabarito preliminar estará disponível no site www.fauel.org.br  até às 09 horas do dia 21 
de maio de 2012. 

 
7 – DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
7.1 – Dos Recursos Interpostos Contra a Prova Escrita 

7.1.1 – Os candidatos que desejarem interpor recurso contra os gabaritos preliminares disporão de 
02 (dois) dias úteis, a contar do início do horário de expediente da Prefeitura do Município de 
Schroeder, do primeiro dia útil subsequente a aplicação das provas.  
7.1.2. – Se o candidato quiser interpor recursos contra alguma das questões, deverá protocolar o 
recurso (anexo V deste Edital), anexando fundamento teórico, junto a Prefeitura do Município de 
Schroeder, setor de Protocolo, aos cuidados da Banca Examinadora de Concursos da FAUEL. 
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7.1.3. – O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo na elaboração de seu recurso, 
indicando de maneira evidente, suas intenções (alteração de gabarito, anulação da questão, etc.). 
7.1.4 – Serão preliminarmente indeferidos os recursos extemporâneos, inconsistentes, que afrontem 
a dignidade e o decoro da FAUEL, da Prefeitura do Município de Schroeder ou de qualquer de seus 
colaboradores, o mesmo ocorrendo com recursos enviados via postal e via fax. 
7.1.5 – A Comissão Organizadora da FAUEL julgará os recursos e, caso alguma questão seja 
anulada, sua respectiva pontuação será atribuída a todos os candidatos, alterando-se o gabarito 
preliminar publicado. 

 
7.2 – Dos Recursos Interpostos Contra as Demais Fases do Concurso 

7.2.1 – O candidato poderá interpor recurso contra o Edital de Homologação, caso não tenha seu 
nome publicado ou encontre erro em seus dados pessoais, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, 
a contar da publicação. 
7.2.2 – Os recursos genéricos contra qualquer ocorrência durante o andamento corrente do 
concurso, terão prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar de sua efetivação. 

 
8 – DO RESULTADO FINAL  
8.1 – Os  candidatos serão classificados em ordem decrescente, de acordo com a nota final obtida. 

 
9 – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
9.1 – Em caso de empate na nota final no concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 

a) Tiver idade mais elevada; 
b) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais; 
d) Obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa. 

 

10 – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 

10.1 – Aprovação no Concurso Público. 
10.2 – Ser brasileiro nato ou naturalizado. 
10.3 – Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino, por meio de 
comprovação. 
10.4 – Estar em dia com as obrigações eleitorais, apresentando comprovante da última eleição. 
10.5 – Possuir cédula de identidade RG e estar cadastrado no CPF. 
10.6 – Ter idade mínima de dezoito (18) anos na data da convocação; 
10.7 – Certidão negativa fornecida pelo DETRAN, para o cargo Operador de Máquinas Rodoviárias. 
10.8 – Não possuir condenação criminal transitada em julgado e não cumprida, sendo comprovado por 
declaração expedida pelo Distribuidor do Fórum. 
10.9 – Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, sendo comprovado por declaração assinada 
pelo candidato. 
10.10 – Não estar em exercício de cargo público incompatível, nem tampouco aposentado em decorrência de 
cargo, função ou emprego público, de acordo com o previsto no art. 37, XVI, XVII e §10 da Constituição 
Federal. 
10.11 – Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar em dia com as demais 
exigências legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso. 
10.12 – Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido. 
10.13 – Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato aprovado e convocado para tomar 
posse do cargo. 
10.14 – Apresentar demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar posse do cargo.  
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10.15 – O atendimento a cada um dos requisitos acima é de responsabilidade exclusiva do candidato e sua 
inobservância acarreta a impossibilidade de sua titularização.   

 

11 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1 - A inscrição do candidato importa no conhecimento e na aceitação tácita das condições estabelecidas 
no presente Edital. 
11.2 – É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados 
com a divulgação dos locais e datas das provas que serão publicados no Diário Oficial dos Municípios  e 
estarão também disponíveis no site www.fauel.org.br . 
11.3 – Não será expedido qualquer documento comprobatório de classificação ou aprovação, valendo-se o 
candidato, das publicações oficiais do Concurso. 
11.4 – Os candidatos aprovados e convocados prestarão serviços na jurisdição territorial do município de 
Schroeder, podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de acordo com as necessidades da 
administração do município. 

11.5 – A convocação para nomeação dar-se-á por convocação no Diário Oficial dos Municípios e carta com 
Aviso de Recebimento. 
11.6 – Os aprovados serão chamados exclusivamente para preenchimento de vagas existentes, de acordo 
com a necessidade do serviço público municipal, atendendo aos Princípios da Administração Pública. 
11.7 – Caso venha a mudar de endereço e telefone, informados no ato da inscrição do concurso, o 
candidato aprovado deverá atualizar seus dados cadastrais, protocolando pedido na Prefeitura do Município 
de Schroeder. 
11.8 – O candidato classificado que, quando convocado para tomar posse, não aceitar a convocação, será 
considerado desistente e automaticamente eliminado do concurso. 
11.9 – Os Cartões Resposta deste Concurso, bem como os Cadernos de Provas, serão arquivados pela 
instituição responsável, mantidos por um período de 06 (seis) meses e depois incinerados. 
 
12 – DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
12.1 – O prazo de validade do presente Concurso Público será de 06 (seis) meses, a contar da data de 
homologação do resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo 
Municipal. 
12.2 – A aprovação no Concurso Público não garante a titularização no cargo pretendido, assegurando 
apenas, a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretização deste ato, condicionado à observância 
dos Princípios da Oportunidade e da Conveniência do Poder Público.  
 
13 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1 – Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público, 
com auxílio da Assessoria Jurídica do Município. 
13.2 – São partes integrantes deste Edital, todos os seus Anexos, que trarão os Conteúdos Programáticos, 
as atribuições de cada cargo, o requerimento de isenção da taxa de inscrição, requerimento de reserva de 
vagas para portadores de deficiência, o requerimento para recurso e o cronograma, os quais estão 
disponíveis no site www.fauel.org.br e no mural da Prefeitura do Município de Schroeder – SC. 
13.3 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Município de Schroeder, Estado de Santa Catarina, em 02 de abril de 2012. 
 

FELIPE VOIGT  
Prefeito 
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Kesley de Moraes Silva 
Presidente 

Comissão Organizadora de Concurso 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2012 
 

ANEXO I 
CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam como escolaridade mínima até o ensino fundamental completo: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. 
Conhecimentos básicos de concordância nominal e verbal. 
 
Para os cargos do ensino médio e superior: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do 
substantivo e adjetivo (gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. 
Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Significação das palavras: sinônimos, 
antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período. Redação de 
correspondências oficiais. 
  
Obs. Não serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico, pois, de acordo 
com a resolução de 29 de setembro de 2008, a reforma entrou em vigor em janeiro de 2009, mas as 
duas grafias (a antiga e a nova) continuarão valendo até dezembro de 2012.  
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 
1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 
1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo.  Atualidades: Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. 
Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os 
recursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento.  
História do Estado. Aspectos históricos do Município. Aspectos geográficos do Município: 
hidrografia, relevo, população, clima, vegetação, limites geográficos, economia e símbolos 
municipais. Ética e trabalho.  Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43). Lei Orgânica e Lei Complementar Municipal nº 
060/2008.  
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
Conhecimentos específicos: Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde. 
Cadastramento de famílias. Pré-Natal. Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério. Aleitamento 
materno. Vigilância epidemiológica. 
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Conhecimentos básicos: Conceitos básicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, 
reservatório, vetores de doenças, via de transmissão de doenças. Indicadores de saúde. 
Interpretação demográfica. Saneamento Básico Meio Ambiente (água, Solo e Saúde). Higiene 
pessoal (bucal). Saúde da criança, do adolescente, da mulher (exames de prevenção ao câncer de 
mama e cérvico-uterino), do homem (exames de prevenção ao câncer de próstata), do idoso. 
Prevenção a acidentes da criança e do idoso. Direitos da criança. Direito dos idosos. Alimentação e 
nutrição. Planejamento familiar. Prevenção e combate ao uso de drogas. Conhecimento sobre as 
principais  doenças Infecciosas e Parasitárias:  DST/AIDS, coqueluche, dengue, difteria, doença de 
chagas, escarlatina, esquistossomose, febre amarela, febre tifóide, hanseníase, hepatites, 
leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, 
tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e controle de 
roedores, escorpiões e outros peçonhentos. Calendário de vacinas. PSF (programa de saúde da 
família). Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 
8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). 
Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO: 
Preenchimento de fichas clinica. Prevenção. Cariologia. Placa bacteriana. Técnicas de escovação. 
Tipos de dentição.  Anatomia dental. Esterilização, Desinfecção, Assepsia, Antiasepsia. Ergonomia 
(trabalho a quatro mãos). Métodos de Prevenção (selantes, flúor, palestras).  Materiais e 
Instrumentais utilizados na clinica odontológica (seqüência, utilização). Rotina de cuidados com 
equipamentos da clinica. Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). Sistema Único de Saúde 
(SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais, Norma 
Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF). Informática: Sistema 
Operacional Windows 98, ME, 2000/XP e GNU/LINUX, Conhecimento sobre o pacote Microsoft 
Office XP, 2003 e 2007 (Word, Excel, PowerPoint), Internet; Anti-vírus. Outros assuntos 
relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. 
 
ENFERMEIRA: 
 
Conhecimentos específicos - Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de 
Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Fontes de infecções: 
ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do 
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e 
peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, 
sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. 
Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material 
de esterilização, tipos,  potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. 
Enfermagem pré-operatório: prevenção de complicações, instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados 
pós operatórios. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas 
superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais 
peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem.  
Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias:  AIDS, coqueluche, dengue, 
difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, 



 

 

Estado de Santa Catarina 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERPREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERPREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDERPREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER    

20 

 

leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, 
tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. 
Enfermagem materno-infantil: Assistência de enfermagem à mulher no ciclo grávido-puerperal. 
Assistência de enfermagem às principais afecções ginecológica. Assistência de enfermagem ao 
recém-nascido e à parturiente (normal ou com complicações). Crescimento e desenvolvimento 
infantil. Assistência de enfermagem ao aleitamento materno. Crianças com afecções dos aparelhos 
respiratórios, renais, vias urinárias e do aparelho reprodutor. Distúrbios metabólicos, hematológicos, 
cardiovasculares e digestivos, considerações pediátricas. Oncologia pediátrica e envenenamento 
infantil.  
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de 
saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. 
Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
Programa Saúde da Família (PSF). Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas 
alterações. (arts l96 a 200).  
Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem 
(COREN e COFEN). 
 
FARMACÊUTICA: 
Farmacologia: Farmacologia geral: introdução, formas farmacêuticas, farmacocinética(vias de 
administração, absorção, distribuição e eliminação das drogas). Farmacodinâmica (princípios de 
ação das drogas, teoria de receptores). Fatores que alteram o efeito de medicamentos. Toxicologia 
Prescrição terapêutica. Farmacologia especial: farmacologia do(s): SNC, SNA, aparelho digestivo, 
cardio-vascular-renal e sanguíneo, sistema respiratório, aparelho genital feminino, autacóides, 
antiinflamatórios, drogas antimicrobianas, quimioterapia das doenças parasitarias, vitaminas, 
hormônios e antagonistas hormonais. Sistematização de uma farmacoterapia racional. Vantagens e 
desvantagens do uso de medicamentos. O risco terapêutico na lactação, geriatria e nas doenças 
hepáticas e renais. Causas que modificam as ações e os efeitos dos medicamentos. Interações 
fármacos-alimentos. Farmacogenética. Intoxicações medicamentosas.  Farmacotécnica - Assunto: 
Operações e abreviaturas em Farmacotécnica. Cálculos utilizados em manipulação, Equivalência. 
Controle de qualidade. Diluições; Extração, Formas farmacêuticas: Líquidas (Soluções, xaropes, 
colírios etc). Formas farmacêuticas sólidas (pós,  cápsulas, pílulas, grânulos, bolos, pastilhas, 
granulados, comprimidos, drágeas), Semi-sólidos (pomadas, cremes, loções) e fatores que 
influenciam na estabilidade destas formas farmacêuticas. Controle de qualidade de medicamentos - 
Assunto: Análises Físicas; Análise Físico-químicas;Análises Microbiológicas de fármacos e formas 
farmacêuticas. Bioquímica Geral –Bioquímica das proteínas e aminoácidos, dos ácidos nucleicos e 
nucleoproteína, dos carboidratos e dos lipidios. Vitaminas lipossolúveis e hidrossolúveis. Enzimas. 
Relações com o meio ambiente. Metabolismo de carboidratos. Ciclo de ácidos tricarboxílico. 
Transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Metabolismo de lipídios. Metabolismo de proteína. 
Metabolismo de ácido nucleico. Integração metabólica e mecanismo de regulação. Bioquímica dos 
tecidos. Detoxicação. Bioquímica do leite. Equilíbrio eletrolítico e ácido básico.  Microbiologia -
Contaminação microbiológica em medicamentos; Desinfecção; Esterilização. Assepsia. 
Bacteriologia geral. Morfologia e fisiologia. Genética bacteriana. Antibióticos e quimioterápicos. 
Introdução à virologia.. Viroses de interesse na medicina humana. Cocos gram positivos. Bacilos 
gram positivos não esporulados. Bacilos gram positivos esporulados. Bacilos álcool-ácido 
resistentes. Espiroquetideos. Cocos gram negativos. Bacilos gram negativos fermentadores. Bacilos 
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gram negativos não fermentadores. Gêneros clamydial/micoplasma. Introdução à micologia. 
Dermatófitos. Outros agentes de micoses superficiais. Gêneros cryptococcus/cândida. Agentes da 
cromomicopse e micetomas. Gêneros sporotrix/rinosporidium. Gêneros paracoccidioides. 
Homeopatia - Assunto: Princípios Gerais. Fundamentos, farmacotécnia, Métodos Hahnemannianos; 
Centesimal Hahnemanniano, Decimal Hering ; Cinqüenta Milesimal;  Korsakov ; Fluxo contínuo. 
Farmacologia homeopática. Insumos ativos e inertes. Classificação dos medicamento. Métodos de 
preparo. Formas farmacêuticas de uso interno e externo. . Bioterápicos. Formas farmacêuticas de 
uso externo. Fitoterapia (Farmacognosia) - Assunto: Princípios gerais. Farmacotécnica. Tipos de 
extração. Legislação Sanitária e Farmacêutica - Assunto: lei 5.991. Decrreto 793/MS. Portaria 
344//98. Lei dos Genéricos. Resolução Nº 357/2001. Administração e Economia Farmacêutica - 
Assunto: Lei 8.666 (noções básica sobre licitações). controle de estoques. Parasitologia: Relações 
parasito-hospedeiro. (morfologia, biologia, patogenia, profilaxia epidemiologia). gêneros: 
Leishmania, Trypanosoma, Plasmodium, Toxoplasma, Giardia, Entamoeba, Shistosoma, Taenia, 
Ascaris, Ancilostomídeos, Strongyiloides, Enterobius, Trichiuris. Farmacovigilância - Assunto: 
Conceitos gerais de dados práticos sobre o mercado farmacêutico. BPFC – Boas práticas de 
fabricação e controle - Assunto:Validação de processos e equipamentos. Validação dos fluxos. 
Custos. Controle de contaminação cruzada. Descarte de lixo, etc. Saúde Publica - Assunto: Sistema 
Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Normas e 
Portarias atuais, Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) ). Código de ética da profissão 
farmacêutica (Resolução do CFF nº 417 de 29 de setembro de 2004). Constituição Federal de l988 
e suas alterações (arts l96 a 200). 
 
FISIOTERAPEUTA: 
Desenvolvimento motor normal e patológico até o 2º Ano de vida da criança; Revisão anatômica e 
fisiológica do Sistema Nervoso Central, Sistema respiratório, sistema ósseo e sistema muscular; 
Tratamento fisioterápico nas deficiências acima comentadas; Biomecânica Básica dos sistemas 
acima citados. Fisioterapia aplicada à geriatria; Fisioterapia Traumato-Ortopédica e Desportiva 
(lesões mais comuns nos esportes e tratamento); Fisioterapia do Exercício. Saúde do Trabalhador; 
Saúde do Idoso; Processo Saúde-Doença; Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas 
diretrizes, Leis n.ºs 8.080/90 e 8.142/90; Normas e Portarias atuais, Constituição Federal de 1988 
(seção II Da Saúde); Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988 e suas alterações (arts 196 a 200). 
 
MÉDICO CLÍNICO GERAL – ESF: 
Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias: 
DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, 
febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, 
malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, 
gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. 
Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem 
sinais de localização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema 
nervoso periférico, miastenia gravis, doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças 
Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-Básicos: distúrbios 
ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I 
e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e 
respiratórias, desnutrição, hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. 
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Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar 
obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sarcoidose, câncer de pulmão, 
tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardiovascular: 
arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite 
infecciosa e pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica 
coronariana. Doenças do Rim e Trato-urinário: insuficiência renal aguda e crônica, 
glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios Reumatológicos: artrite 
reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, 
osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera 
péptica, câncer gástrico, pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença de Crohn, apendicite 
aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepatites, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. 
Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, septicemia, infecções 
bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, 
malária, leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, 
leucemias, linfomas, discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardio-respiratória, 
insuficiência respiratória aguda, choques, hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, 
afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas de animais peçonhentos. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 
8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  
da Família (PSF).  
 
NUTRICIONISTA: 
Importância da alimentação para o homem e a sociedade. Nutrientes energéticos, reguladores e 
construtores: Funções, necessidades diárias, fontes alimentares, fatores que modificam a absorção. 
Finalidades e Leis da alimentação. Determinação de valor calórico total. Necessidades calóricas. 
Modificação do regime normal: Pré-escolar, escolar, adolescente, adulto, gestante, nutriz, idoso. 
Dietas terapêuticas. Fisiopatologia e dietoterapia: Distúrbio do aparelho digestivo, distúrbios 
metabólicos e hepatopatias, cardiopatias, ontologia, distúrbios renais, gota, doenças infantis, 
estados febris, doenças carenciais. Processos básicos de cocção: pré-preparo,preparo, cocção. 
Quantidade de compras: fator de correção, massas alimentares. Equivalência de pesos e medidas. 
Cereais: tipos, princípios de cocção, massa alimentícias. Leguminosas: variedades, valor nutritivo, 
fatores que interferem na cocção. Hortaliças: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no 
armazenamento e na cocção. Frutas: valor nutritivo, pigmentos, cuidados no armazenamento e na 
cocção. Carnes (bovinos, suínos, aves, pescados, vísceras): valor nutritivo, cortes, princípio de 
cocção. Gorduras: utilização culinária, decomposição. Leite e derivados: processos de 
industrialização, utilização culinária, decomposição. Técnicas básicas de congelamento. 
Aproveitamentos de sobras e partes não convencionais dos alimentos. Nutrição e gravidez. 
Gravidez na adolescência. Aleitamento materno e artificial. Alimentação da criança de 0 a 12 anos. 
Higiene alimentar. Controle do desenvolvimento microbiano em alimentos. Doenças transmitidas por 
alimentos: agente biológicos e químicos, epidemiologia, medidas preventivas. Água: cuidados Lixo: 
acondicionamento e destino Educação alimentar: objetivos e importância. Planejamento de aulas de 
educação alimentar: conteúdo, estratégia, aplicação, avaliação. Inquéritos alimentares: tipos e 
importância. Administração aplicada, instrumentos administrativos: organograma e fluxograma. 
Dimensionamento de espaço físico. Dimensionamento de pessoal. Organização dos serviços de 
alimentação: rotinas, roteiros, empregos e atribuições. Tipos de serviços de alimentação para a 
coletividade. Custos: cálculos, controle de estoque, custo operacional e de materiais. Higiene e 
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segurança no trabalho. Ética profissional. Código de defesa do consumidor. Noções Básicas de 
Economia da Alimentação e Nutrição. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e 
suas alterações  (arts 226 a 230) . 
 
ODONTÓLOGO: 
Conhecimentos específicos - Odontologia Social e Preventiva: Educação em saúde bucal. 
Epidemiologia aplicada à odontologia. Níveis de prevenção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). 
Prevenção das doenças bucais.  
Anatomia: Anatomia dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental.  
Anestesia: Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos locais e controle da dor. 
Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. 
Toxicologia. 
Cirurgia: Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  
Técnicas cirúrgicas. Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. 
Dentística restauradora: Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do 
complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores. Adesivos. 
Amálgama. Cimento ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos 
preventivos. Técnicas restauradoras minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. 
Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade pulpar. Alterações patológicas no 
periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do canal 
radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. 
Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. Analgésicos. Atipiréticos. 
Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. 
Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças 
gastrointestinais e doenças do sangue. Endocardite bacteriana. 
Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie dentária na 
criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes 
decíduos. Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose dental. 
Selantes. Técnicas anestésicas em crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para 
crianças. 
Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do crescimento. Doenças de origem microbiana. 
Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. Anomalias dentárias. Patologia das 
glândulas salivares. Tumores de tecidos moles.  
Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. 
Doença periodontal necrosante. Raspagem e alisamento radicular. Gengivite. Periodontite. Doenças 
infecciosas. 
Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. Composição das 
resinas. 
Ética odontológica: Código de ética odontológica. 
Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 
8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde 
da Família (PSF). 
 
 
PSICÓLOGO: 
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Instituições e organizações: O papel do psicólogo nas instituições organizacionais, na atualidade. 
Acompanhamento e adaptação do trabalhador e sua saúde mental em relação ao estresse. 
Conhecimento clínico: Psicopatologia: neuroses, transtornos, perversões, distúrbio emocional, 
fatores intervenientes, técnicas terapêuticas e aspectos sociais. Psicologia familiar: O trabalho com 
família – orientação, aconselhamento e sua dinâmica. Psicologia escolar: Avaliação, 
acompanhamento, orientação dos pais educadores, relação entre a dificuldade escolar e problemas 
emocionais. Noções básicas de psicanálise: Mecanismos de defesa, formação do aparelho 
psíquico, fases da vida. Distúrbios emocionais das crianças, sociabilidade, escolaridade, 
alimentação, sono, manipulações e hábitos e comportamento. Saúde pública e código de ética do 
psicólogo: Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis (8.080/90 e 8.142/90); 
Normas e Portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM: 
Conhecimentos específicos - Enfermagem: conceito, objetivos, categorias e atribuições. Noções de 
Anatomia e Fisiologia. Esterilização, desinfecção, assepsia e antissepsia. Fontes de infecções: 
ambiente, paciente e equipe médica. Infecção hospitalar. Técnicas e procedimentos: admissão do 
paciente, sistema de informação em enfermagem - prontuário, sinais vitais, aferição de altura e 
peso, lavagem das mãos, arrumação de cama, higiene oral, banhos, lavagem intestinal, curativos, 
sondagem nasogástrica, sonda nasoenteral, nebulização, inalação, aspiração, retirada de pontos. 
Posições para exames. Administração de medicamentos. Assistência cirúrgica: central de material 
de esterilização, tipos,  potencial de contaminação, materiais e equipamentos dos centros. 
Enfermagem pré-operatório: prevenção de complicações, instrumentais e fios cirúrgicos, cuidados 
pós operatórios. Atendimento de emergência: parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas 
superiores, hemorragias, traumatismos, desmaios, convulsões, queimaduras, picadas de animais 
peçonhentos. Saúde do profissional de enfermagem.  
Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias:  AIDS, coqueluche, dengue, 
difteria, escarlatina, doença de chagas, esquistossomose, febre amarela, hanseníase, hepatites, 
leptospirose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tifóide, 
tuberculose, varicela e outras doenças do aparelho respiratório e circulatório. 
Enfermagem de Saúde Pública e Coletiva: Noções gerais de Saúde Pública e Coletiva: conceito de 
saúde e saúde pública e coletiva. Notificação compulsória. Lixo hospitalar. Calendário de vacinação. 
Noções de trabalho em equipe. Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, diretrizes e Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). 
Programa Saúde da Família (PSF). Constituição Federal de l988 e suas alterações (arts 196 a 200).   
Ética Profissional: Código de ética profissional. Conselho Federal e Regional de Enfermagem 
(COREN e COFEN).  
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2012 
 

ANEXO II 
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

 
ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da 
equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos, inclusive aqueles 
relativos ao trabalho, e da atualização contínua dessas informações, priorizando as 
situações a serem acompanhadas no planejamento local; 
II - realizar o cuidado em saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da 
unidade de saúde, no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, 
associações,entre outros), quando necessário; 
III - realizar ações de atenção integral conforme a necessidade de saúde da população 
local, bem como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 
IV - garantir a integralidade da atenção  por meio da realização de ações de promoção da 
saúde, prevenção de agravos e curativas; e da garantia de atendimento da demanda 
espontânea, da realização das ações programáticas e de vigilância à saúde; 
V - realizar busca ativa e notificação de doenças e agravos de notificação compulsória e 
de outros agravos e situações de importância local; 
VI - realizar a escuta qualificada das necessidades dos usuários em todas as ações, 
proporcionando atendimento humanizado e viabilizando o estabelecimento do vínculo; 
VII - responsabilizar-se pela população adscrita, mantendo a coordenação do cuidado 
mesmo quando esta necessita de atenção em outros serviços do sistema de saúde; 
VIII - participar das atividades de planejamento e avaliação das ações da equipe, a partir 
da utilização dos dados disponíveis; 
IX - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o 
controle social; 
X - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 
intersetoriais com a equipe, sob coordenação da SMS; 
XI - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas nacionais de informação 
na Atenção Básica; 
XII - participar das atividades de educação permanente; e 
XIII - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades 
locais. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: 
I - desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população 
adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de 
acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade; 
II - trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea; 
III - estar em contato permanente com as famílias desenvolvendo ações educativas, 
visando à promoção da saúde e a prevenção das doenças, de acordo com o 
planejamento da equipe; 
IV - cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; 
V - orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis; 
VI - desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção das doenças e de 
agravos, e de vigilância à saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas 
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individuais e coletivas nos domicílios e na comunidade, mantendo a equipe informada, 
principalmente a respeito daquelas em situação de risco; 
VII - acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua 
responsabilidade, de acordo com as necessidades definidas pela equipe; e 
VIII - cumprir com as atribuições atualmente definidas para os ACS em relação à 
prevenção e ao controle da malária e da dengue, conforme a Portaria nº 44/GM, de 3 de 
janeiro de 2002. 
 
MÉDICO – ESF: 
I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e 
terceira idade; 
II - realizar consultas clínicas e procedimentos na USF e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); 
III - realizar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica, 
pediatria, gineco-obstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências clínico-
cirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos; 
IV - encaminhar, quando necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, 
respeitando fluxos de referência e contra-referência locais, mantendo sua 
responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela 
referência; 
V - indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a 
responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 
VI - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente dos ACS, Auxiliares 
de Enfermagem, ACD e THD; e 
VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 
 
ENFERMEIRO - ESF: 
I - realizar assistência integral (promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, 
diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) aos indivíduos e famílias 
na USF e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços 
comunitários (escolas, associações, etc.), em todas as fases do desenvolvimento 
humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade; 
II - conforme protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 
municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da profissão, realizar 
consulta de enfermagem, solicitar exames complementares e prescrever medicações; 
III - planejar, gerenciar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS; 
IV - supervisionar, coordenar e realizar atividades de educação permanente dos ACS e 
da equipe de enfermagem; 
V - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do Auxiliar de 
Enfermagem, ACD e THD; e 
VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ESF: 
I - participar das atividades de assistência básica realizando procedimentos 
regulamentados no exercício de sua profissão na USF e, quando indicado ou necessário, 
no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, associações, etc.); 
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II - realizar ações de educação em saúde a grupos específicos e a famílias em situação 
de risco, conforme planejamento da equipe; e 
III - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 
 
ODONTÓLOGO - ESF: 
I - realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o 
planejamento e a programação em saúde bucal; 
II - realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo  
atendimento das urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; 
III - realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, 
prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) 
individual e coletiva a todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo 
com planejamento local, com resolubilidade; 
IV - encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, 
mantendo sua responsabilização pelo acompanhamento do usuário e o segmento do 
tratamento; 
V - coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à 
prevenção de doenças bucais; 
VI - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações 
de saúde de forma multidisciplinar; 
VII - contribuir e participar das atividades de Educação Permanente do THD, ACD e ESF; 
VIII - realizar supervisão técnica do THD e ACD; e 
IX - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 
 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - ESF: 
I - realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal para as famílias, grupos e 
indivíduos, mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 
II - proceder à desinfecção e à esterilização de materiais e instrumentos utilizados; 
III - preparar e organizar instrumental e materiais necessários; 
IV - instrumentalizar e auxiliar o cirurgião dentista e/ou o THD nos procedimentos clínicos; 
V - cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos; 
VI - organizar a agenda clínica; 
VII - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os 
demais membros da equipe de saúde da família, buscando aproximar e integrar ações de 
saúde de forma multidisciplinar; e 
VIII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado 
funcionamento da USF. 
 
FARMACÊUTICO: 
I - Coordenar e executar as atividades de Assistência Farmacêutica no âmbito da 
Atenção Básica/Saúde da Família; 
II - Auxiliar os gestores e a equipe de saúde no planejamento das ações e serviços de 
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família, assegurando a 
integralidade e a intersetorialidade das ações de saúde; 
III - Promover o acesso e o uso racional de medicamentos junto à população e aos 
profissionais da Atenção Básica/Saúde da Família, por intermédio de ações que 
disciplinem a prescrição, a dispensação e o uso;  
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IV - Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos e viabilizar a implementação 
da Atenção Farmacêutica na Atenção Básica/Saúde da Família;  
V - Selecionar, programar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos, com garantia 
da qualidade dos produtos e serviços; 
VI - Receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos na Atenção 
Básica/ Saúde da Família; 
VII - Elaborar, em conformidade com as diretrizes municipais, estaduais e nacionais, e de 
acordo com o perfil epidemiológico, projetos na área da Atenção/Assistência 
Farmacêutica a serem desenvolvidos dentro de seu território de responsabilidade; 
VIII - Intervir diretamente com os usuários nos casos específicos necessários, em 
conformidade com a equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, visando uma 
farmacoterapia racional e à obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados à 
melhoria da qualidade de vida; 
IX - Estimular, apoiar, propor e garantir a educação permanente de profissionais da 
Atenção Básica/Saúde da Família envolvidos em atividades de Atenção/Assistência 
Farmacêutica; e 
X - Treinar e capacitar os recursos humanos da Atenção Básica/Saúde da Família para o 
cumprimento das atividades referentes à Assistência Farmacêutica. 
 
FISIOTERAPEUTA: 
I - Desenvolver ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as ESF 
incluindo aspectos físicos e da comunicação, como consciência e cuidados com o corpo, 
postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, com 
vistas ao autocuidado; 
II - Desenvolver ações conjuntas com as ESF visando ao acompanhamento das crianças 
que apresentam risco para alterações no desenvolvimento; 
III - Realizar ações para a prevenção de deficiências em todas as fases do ciclo de vida 
dos indivíduos; 
IV - Acolher os usuários que requeiram cuidados de reabilitação, realizando orientações, 
atendimento, acompanhamento, de acordo com a necessidade dos usuários e a 
capacidade instalada das ESF; 
V - Desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos; 
VI - Realizar visitas domiciliares para orientações, adaptações e acompanhamentos; 
VII - Capacitar, orientar e dar suporte às ações dos ACS; 
VIII - Realizar, em conjunto com as ESF, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e 
complementares; 
IX - Desenvolver projetos e ações intersetoriais, para a inclusão e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas com deficiência; 
X - Orientar e informar as pessoas com deficiência, cuidadores e ACS sobre manuseio, 
posicionamento, atividades de vida diária, recursos e tecnologias de atenção para o 
desempenho funcional frente às características específicas de cada indivíduo; 
XI - Acolher, apoiar e orientar as famílias, principalmente no momento do diagnóstico, 
para o manejo das situações oriundas da deficiência de um de seus componentes; 
XII - Acompanhar o uso de equipamentos auxiliares e encaminhamentos quando 
necessário; 
XIII - Realizar encaminhamento e acompanhamento das indicações e concessões de 
órteses, próteses e atendimentos específicos realizados por outro nível de atenção à 
saúde; 
XIV - Realizar ações que facilitem a inclusão escolar, no trabalho ou social de pessoas 
com deficiência.  
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NUTRICIONISTA: 
I - conhecer e estimular a produção e o consumo dos alimentos saudáveis produzidos 
regionalmente; 
II - promover a articulação intersetorial para viabilizar o cultivo de hortas e pomares 
comunitários; 
III - capacitar ESF e participar de ações vinculadas aos programas de controle e 
prevenção dos distúrbios nutricionais como carências por micronutrientes, sobrepeso, 
obesidade, doenças crônicas não transmissíveis e desnutrição; e  
IV - elaborar em conjunto com as ESF, rotinas de atenção nutricional e atendimento para 
doenças relacionadas à Alimentação e Nutrição, de acordo com protocolos de atenção 
básica, organizando a referência e a contra-referência do atendimento. 
 
PSICÓLOGO: 
I - Realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional; 
II - Apoiar as ESF na abordagem e no processo de trabalho referente aos casos de 
transtornos mentais severos e persistentes, uso abusivo de álcool e outras drogas, 
pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos nos CAPS, 
tentativas de suicídio, situações de violência intrafamiliar; 
III - Discutir com as ESF os casos identificados que necessitam de ampliação da clínica 
em relação a questões subjetivas; 
IV - Criar, em conjunto com as ESF, estratégias para abordar problemas vinculados à 
violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando à redução de danos e à 
melhoria da qualidade do cuidado dos grupos de maior vulnerabilidade; 
V - Evitar práticas que levem aos procedimentos psiquiátricos e medicamentos à 
psiquiatrização e à medicalização de situações individuais e sociais, comuns à vida 
cotidiana; 
VI - Fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção não-manicomial, 
diminuindo o preconceito e a segregação em relação à loucura; 
VII - Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando constituir 
espaços de reabilitação psicossocial na comunidade, como oficinas comunitárias, 
destacando a relevância da articulação intersetorial, como Conselhos tutelares, 
associações de bairro, grupos de auto-ajuda etc.; 
VIII - Priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a 
atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na 
comunidade; e 
IX - Ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e 
buscando constituir redes de apoio e integração. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2012 

 
ANEXO III 

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome do candidato: 

 

Registro Geral (RG):                                                   Órgão expedidor: 

Nº Inscrição no concurso:     

CPF:  Telefone: (      )  

Cargo pretendido: 

 

Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico): 

 

 

Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01.01/2012 e declaro que: 

(    )  BENEFICIADO PELO Decreto n.º 6.135, de 2007. 

a) Estou 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. 

b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007. 
 
OU 
 

(    )  BENEFICIADO PELA Lei Estadual n. 10.567/1997 (doador de sangue). 
2.9- O candidato amparado pela Lei Estadual n. 10.567/1997 (doador de sangue), interessado na isenção de 
pagamento da inscrição, desde que efetue sua inscrição até o dia 09 de abril de 2012, sendo tal pedido 
composto pelas seguintes etapas: 
a) Primeira etapa - Efetuar sua inscrição no concurso público no período de 03 a 09 de abril de 2012, através 
do site www.fauel.org.br. 
b) Segunda etapa – O candidato deverá apresentar a FAUEL, comprovante que demonstre seu 
enquadramento nos termos da citada legislação, ou seja, declaração que comprove três doações nos 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias anteriores ao término da inscrição deste concurso, ou então, documento 
específico que comprove integrar a Associação de doadores e que contribua para estimular de forma direta e 
indireta a doação, relacionando minuciosamente as atividades desenvolvidas pelo candidato, declarando que 
o candidato enquadra-se como beneficiário da lei referida. A declaração, com a comprovação da condição de 
doador de sangue deverá ser expedida pela entidade coletora oficial ou discriminando a quantidade de 
doações e as datas correspondentes em que foram realizadas. Essa documentação deverá ser encaminhada 
via SEDEX, com postagem até o dia 09 de abril de 2012, para o Departamento de Concursos da FAUEL, sito 
na Av. Higienópolis, 174 -8º andar – CEP 86020-908, Londrina PR. 
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Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas.  Estou ciente de que poderei ser 
responsabilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 
_______ de ___________________________ de 2012. 

 
 

_________________________________________________ 
Assinatura 

 
 

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso  
 

Schroeder – SC, ______/ ______/ 2012   (  ) Deferido     (  ) Indeferido 
 
 
Assinatura do Presidente da Comissão de Concurso: _______________________________________ 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2012 
 

ANEXO IV  
 

REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 
E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 
À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: Documento:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no Decreto 

Federal n.º 3.298/1999 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 

 

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Em caso positivo, especificar: _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Schroeder – SC, _____ de ___________________ de 2012. 

 
__________________________________________ 

Assinatura do candidato 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO  Nº 01.01/2012 
 

Anexo V – Requerimento de recurso 

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  R.G.:  

Cargo Pretendido:  Fone:  
 
À Comissão Organizadora do Concurso Público/ Fundação de Apoio a Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL 

 
O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 
 JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
  
 
 
 
 
 
 

 
_______________________, _____ de ________________  de 2012. 

 

_______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

INSTRUÇÕES: 
− Somente serão analisados pela Comissão Organizadora  os recursos protocolados dentro dos prazos previstos e formulados 

de acordo com as normas estabelecidas no Edital de Abertura; 
− No caso de recurso às questões da prova escrita este deverá apresentar argumentação lógica e consistente, devendo, ainda, 

estar acompanhado de cópia da bibliografia pesquisada para fundamentação. 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2012 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2012 

 
Anexo VI 

 
CRONOGRAMA 

   

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 02/04/2012 

Período de Inscrição 04/04/2012 a 
24/04/2012 

Último dia para pagamento do boleto bancário 25/04/2012 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para 
realização das provas objetivas. 07/05/2012 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  08 e 09/05/2012 

Realização da Prova Objetiva 20/05/2012 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva Até 21/05/2012 às 09 
horas. 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 21 e 22/05/2012 

Publicação do resultado final da prova objetiva e gabarito oficial 30/05/2012 

Recebimento de recurso contra resultado final da prova objetiva 31 /05/2012 e 
01/06/2012 

Homologação do resultado final 08/06/2012 

 
 

 
 
 


