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MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO SUL 

 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 

 
 
Dispõe sobre a abertura de inscrições para o provimento de cargo 
público do Quadro Permanente de Pessoal do Município de Bom 
Jesus do Sul. 

  

O Prefeito Municipal de Bom Jesus do Sul, no uso de suas atribuições legais e 
considerando: 

 
- a Lei Orgânica Municipal; 
- a Lei Municipal nº 570/2013, que reformula o quadro próprio do Executivo Municipal 

de Bom Jesus do Sul, e dá outras providências; 
- a Lei Municipal nº 571/2013, que reformula o plano de cargos do magistério municipal 

de Bom Jesus do Sul, e dá outras providências; 
   - a Lei Municipal nº 003/1997, que dispõe sobre o regime jurídico único do funcionalismo 
de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná. 

- o Contrato nº 145/2013, firmado entre o Município de Bom Jesus do Sul e a FAUEL 
 
FAZ SABER a realização de concurso público, nos termos do presente edital: 

 
 

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 de acordo com a especificidade do cargo, em conformidade com o estabelecido 
neste Edital.  
 
1.3 - A Prova Objetiva será realizada na cidade de Bom Jesus do Sul, Estado do Paraná, na data 
provável de 05 de abril de 2014 em local e horário a serem divulgados em Edital Específico.  
 
1.4 - Para os cargos de nível superior, o candidato aprovado deve apresentar, no ato da 
nomeação, registro no órgão de classe competente, quando exigido. 
 
1.5 - Os candidatos aprovados e nomeados serão submetidos ao regime jurídico Estatutário, nos 
termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Bom Jesus do Sul.  
 
1.6 - 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 06 de março de 2014, na forma prevista no item 4.5. 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.  
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1.7 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos 
referentes a este Concurso Público, por meio da internet, nos endereços eletrônicos 
www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br bem como manter atualizado o 
endereço/telefones informado no ato da inscrição para, caso necessário, contatar diretamente o 
candidato.  
 
1.8 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, por ordem 
decrescente de nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos, 
inclusive a dos Portadores de Necessidades Especiais. A segunda lista conterá somente a 
pontuação dos Portadores de Necessidades Especiais.  
 
1.9 - 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 Bom Jesus do Sul, no setor de Protocolo, aos cuidados da 
Comissão Executiva do Concurso.  
 

2. DOS CARGOS E VAGAS A SEREM PROVIDOS 
 
2.1 O concurso público destina-se ao provimento dos cargos públicos e vagas a seguir descritos: 
 

Cargo Vagas 
Vencimento 

Inicial 
Jornada Semanal 

de Trabalho 

Taxa de 
Inscrição 

R$ 
Advogado 01 2.178,73 20 100,00 

Auxiliar de Educação Infantil 10 954,90 40 70,00 

Assistente Social 01 2.178,73 40 100,00 

Auxiliar Administrativo 10 954,90 40 70,00 

Auxiliar de Serviços Gerais – 

Feminino 
20 731,40 40 50,00 

Auxiliar de Serviços Gerais – 

Masculino 
04 731,40 40 50,00 

Contador 01 3.180,00 40 100,00 

Engenheiro Civil 01 2.178,73 20 100,00 

Farmacêutico 01 2.178,73 40 100,00 

Fisioterapeuta 01 2.178,73 40 100,00 

Médico Veterinário 01 2.178,73 20 100,00 

Motorista de Veículo 06 1.099,44 40 70,00 

Nutricionista 01 2.178,73 40 100,00 

Operador de Máquina 05 1.334,94 40 70,00 

Professor de Educação Física 03 1.692,06 40 100,00 
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Professor de Educação Infantil 05 1.692,06 40 100,00 

Psicólogo 01 2.178,73 40 100,00 

Técnico em Agropecuária 01 1.844,99 40 70,00 

Técnico em Enfermagem 01 1.344,94 40 70,00 

Técnico em Higiene Dental 01 954,90 40 70,00 

Vigilante Sanitário 01 884,08 40 70,00 

 
 
3. DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E REQUISITOS 
 

Advogado 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Compreende e interpreta a lei, aplicando-a nos casos concretos em juízo ou tribunal, 
assegurando os direitos inerentes a cada um, defendendo os interesses do Executivo Municipal.  
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior completo específico na área e registro no órgão de classe.  
Responsabilidade: Por Informações e documentos públicos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Representa em juízo ou fora dele, à parte de que é mandatário, comparecendo a audiências tomando sua 
defesa, para pleitear uma decisão favorável ao Poder  Executivo Municipal; 

- Analisa causas, procurando encontrar soluções conciliatórias entre as partes, antes de entrar em juízo; 
- Complementa e apura as informações levantadas, inquirindo o Executivo Municipal, as testemunhas e outras 

pessoas e tomando outras medidas, para obter os elementos necessários à defesa ou acusação; 
- Prepara a defesa ou acusação, arrolando e correlacionando os fatos e aplicando o procedimento adequado, 

para apresentá-la em juízo; 
- Orienta o Chefe do Executivo Municipal sobre os aspectos legais atinentes à sua área profissional; 
- Estuda a matéria jurídica e de outra natureza, consultando códigos, leis, jurisprudências e outros, para 

adequar os fatos à legislação aplicável; 
- Acompanha o processo em todas as suas fases, requerendo seu andamento através de petições específicas, 

para garantir seu trâmite legal até decisão final do litígio; 
- Redige ou elabora documentos jurídicos, pronunciamentos, pareceres, minutas e informações sobre questões 

de natureza administrativa, fiscal, civil, comercial, trabalhista, penal ou outras, aplicando a legislação, forma 
e terminologia adequadas ao assunto em questão, para utilizá-los em defesa do Poder Executivo Municipal; 

- Acompanha a realização de processos licitatórios, verificando o atendimento das disposições legais; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Auxiliar de Educação Infantil 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxilia o professor no desenvolvimento atividades com crianças na faixa etária de 0 
a 5 anos de idade, subsidiando as tarefas do Professor Regente, promovendo o acolhimento dessa  criança na 
classe e na unidade escolar, cuidando desde a higiene pessoal,  alimentação, recreação e acompanhamentos de 
qualquer natureza. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Médio Completo. 
Responsabilidade: Por materiais, pela segurança e bem-estar das crianças. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Promover o acolhimento das crianças na faixa etária de 0 a 5 anos de idade junto ao Professor Regente, à 
classe e à unidade escolar; 

- Cuidar da higiene e limpeza pessoal das crianças, trocando fraldas, banhando-as, escovar os dentes, pentear 
os cabelo, vestir e calçar os sapatos, se  necessário e orientar acerca dos cuidados e higiene pessoal das 
crianças; 

- Servir, diariamente, café da manhã, almoço, lanche e jantar às crianças; 
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- Acompanhar a criança à Unidade de Saúde mais próxima, em caso de emergência médica, junto com outro 

representante da escola; 
- Ministrar medicação às crianças, quando necessário, seguindo às prescrições médicas contidas na receita; 
- Auxiliar na execução de projetos educativos; 
- Auxiliar na socialização das crianças em todos os aspectos e estímulos de sua  aprendizagem quer espacial, 

musical, interpessoal, pictórico, sinestésico e intrapessoal; 
- Auxiliar na realização de passeios programados com as crianças de creches; 
- Auxiliar diariamente na promoção de atividades educativas; 
- Realizar atividades que promovam um ambiente de crescimento, socialização e aprendizagem das crianças da 

creche através do canto, dança, corrida e ginástica; 
- Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas, sob a orientação do professor regente; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de 

qualidade; 
- Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação;  
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Assistente Social 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Presta serviços de âmbito social à indivíduos e grupos, identificando e analisando seus 
problemas e necessidades materiais e psíquicas ou de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do 
serviço social para prevenir ou eliminar desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou 
reintegração dessas pessoas à sociedade. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por projetos, informações documentos  e supervisão de terceiros. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ação que busquem o 
restabelecimento da normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao 
meio social; 

- Aconselha e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao 
meio social; 

- Promove o auxílio às pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicossociais, como 
menores carentes ou infratores, quanto à agilização de exames, fornecimento de medicamentos e outros 
fatores que facilitem e auxiliem a recuperação de pessoas com problemas de saúde; 

- Elabora diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades educativas, 
recreativas e culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual; 

- Assiste às famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, 
educacional, médico ou de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência 
harmônica entre os membros; 

- Organiza programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento a hansenianos e desnutridos, 
bem como demais enfermidades graves; 

- Elabora e emite pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de 
material e medicamentos necessários para atender a demanda dos atendimentos; 

- Participa de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para 
promover a integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças 
ou acidentes decorrentes do trabalho; 

- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Auxiliar Administrativo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executa serviços gerais de âmbito administrativo, tais como separação e classificação 
de documentos e correspondências, transcrição de dados, lançamentos, prestação de informações e orientações, 
arquivamento de documentos, zelando pelos arquivos, facilitando a identificação dos mesmos sempre que se fizer 
necessário. 
PRÉ-REQUISITOS: 
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Instrução: Ensino Médio completo. 
Responsabilidade: Por material de expediente, documentos e informações. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários, efetuando cálculos, para obter 
informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa; 

- Mantém atualizado fichários e arquivos, classificando os documentos por ordem alfabética, para possibilitar 
um controle sistemático dos mesmos; 

- Recepciona o público em geral, anunciando-os ao setor que forem encaminhados; 
- Faz a entrega de correspondência aos devidos setores ou servidores; 
- Efetua anotações e entrega de recados aos Chefes de Departamentos, Chefes de Divisão e demais Servidores; 
- Consulta e coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários; 
- Executa serviços de digitação em geral; 
- Opera a máquina fotocopiadora, sempre que for necessário; 
- Redige e digita, ofícios, empenhos, cheques, escalas, comunicados, informativos e outros; 
- Submete os trabalhos efetuados à apreciação do superior imediato; 
- Protocola documentos, notas fiscais, recibos e outros, para empenho; 
- Mantém em ordem as funções burocráticas do setor, que envolvam números e papéis; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Auxiliar de Serviços Gerais – Feminino 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realiza trabalhos de limpeza e conservação em geral, bem como serviços de 
recebimento, confecção e distribuição de alimentos, utilizando matérias e instrumentos adequados, e rotinas 
previamente definidas. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Fundamental Completo 
Responsabilidade: Por materiais, equipamentos e utensílios. 

ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 
- Compreende a força de trabalho que se destina a preparar refeições e merendas nas escolas públicas e outros 

órgãos da administração direta ou não, selecionando os alimentos, temperando-os, refogando-os e dando o 
tratamento adequado, de modo a atender o programa de alimentação, previamente definido;  

- Efetuar o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo e fornecimento da alimentação, recebendo-
os e armazenando-os de forma adequada, segundo as instruções previamente definidas;  

- Selecionar os ingredientes necessários ao preparo das refeições, de conformidade com o cardápio oferecido; 
- Preparar refeições, selecionando, lavando, cortando, temperando e cozinhando os alimentos de acordo com 

orientação recebida;  
-  Verificar o estado de conservação dos alimentos, separando os que não estejam em condições adequadas de 

utilização a fim de assegurar a qualidade das refeições preparadas;  
- Servir as refeições preparadas, de conformidade com as normas de procedimento previamente definidas;  
- Registrar a quantidade de refeições servidas, alimentos recebidos e quantidades utilizada, em impressos 

previamente fornecidos, para possibilitar efetivo controle e cálculos estatísticos;  
- Proceder a limpeza e manter em condições de higiene o local de preparo de refeição, bem como do local 

destinado a seu consumo; 
- Acompanhar os alunos auxiliando-os quando necessário e lhe for solicitado;  
- Requisitar material e mantimentos, quando necessários; 
- Dispor adequadamente os restos de comida e lixo da cozinha, de forma a evitar proliferação de insetos;  
- Lavar todos os guardanapos, panos de prato e demais panos utilizados na cozinha, mantendo-os em perfeitas 

condições de asseio; 
- Compreende as atribuições de zelar pela limpeza e higiene do patrimônio público municipal;  
- Higienizar e desinfetar as áreas e equipamentos sob sua responsabilidade; 
- Zelar pelas condições de acondicionamento e destino do lixo, conforme normas da vigilância sanitária;  
-  Lavar, secar e passar peças de roupas; mudar a posição dos móveis e equipamentos, colocando-os nos locais 

designados, preparar e servir cafés, chá, sucos, lanches, merenda, refeições e outros;  
- Guardar e manter o controle do gasto de materiais e produtos utilizados na desinfecção e higiene;  

Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.   
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Auxiliar de Serviços Gerais – Masculino 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realiza trabalhos de limpeza em geral e serviços auxiliares em diversos 
Departamentos a fim de manter as condições de higiene e conservação do local de trabalho, de equipamentos e de 
prédios públicos.  
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Fundamental Completo 
Responsabilidade: Por materiais, ferramentas, máquinas e equipamentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 
- Executa o serviço de limpeza das vias, utilizando pás, vassouras apropriadas, ferramentas e máquinas, para 

manter a conservação e limpeza do município; 
- Prepara a terra, rebaixando, se necessário, adubando e corrigindo suas deficiências, para receber mudas e 

plantas; 
- Auxilia na poda das plantas na época certa, utilizando ferramentas destinadas a este fim, para manter o ambiente 

harmônico, limpo e agradável; 
- Combate às pragas e controla as doenças, utilizando produtos químicos e/ou naturais, para evitar a propagação e 

o desequilíbrio da natureza; 
- Separa os entulhos em tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou sucateamento, a fim de 

proteger o ambiente; 
- Cuida da conservação de áreas internas e externas, executando a limpeza e a manutenção de prédios públicos, 

das instalações, tais como serviços de pequenos reparos elétricos, hidráulicos, em máquinas e equipamentos, 
restauração de alvenaria, pintura e outros; 

- Executa serviços de troca de lâmpadas, instalações de luminárias, atendendo a solicitações, para garantir o 
desenvolvimento dos trabalhos; 

- Executa a ronda diurna ou noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes ao poder público, 
verificando se portas, janelas, portões e outras vias acesso estão fechados corretamente, examinando as 
instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a tomada de providências 
necessárias a fim de evitar roubos, prevenir incêndios e outros danos; 

- Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem incomodo ou ofereçam 
perigo aos servidores, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-lo; 

- Efetua a poda e a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e asseio do município; 
- Auxilia na remoção de móveis de uma sala para outras ou de um departamento para outro, quando solicitado; 
- Realiza pequenos reparos em móveis, divisórias, foros ou outros que se fizerem necessários; 
- Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de 

segurança e conservação, para obter melhor aproveitamento; 
- Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para 

assegurar a continuidade do trabalho; 
- Auxilia nos trabalhos gerais de marcenaria em uma oficina ou em um canteiro de obras, cortando, armando 

peças de madeira, utilizando ferramentas manuais e mecânicas, para confeccionar conjuntos ou peças de 
madeira e móveis, bem como auxilia a manutenção dos mesmos; 

- Auxilia na manutenção mecânica de veículos automotores, para assegurar-lhes condições de funcionamento 
regular, bem como auxilia na manutenção de maquinários, regulagem e lubrificações convenientes, utilizando 
ferramentas, máquinas e instrumentos de medição de controle, para assegurar a essas máquinas o 
funcionamento regular e eficiente; 

- Limpa veículos automotores e máquinas, lavando-os externamente e internamente para conservá-los e manter a 
boa aparência; 

- Lubrifica veículos automotores, complementando, injetando ou trocando óleos ou graxas lubrificantes, 
utilizando engraxadeiras, almotolias e outros equipamentos, para evitar desgastes anormais e prolongar o 
funcionamento dos veículos; 

- Auxilia na conservação da malha rodoviária municipal; 
- Zela pela conservação e limpeza do pátio e locais públicos, inclusive cortando grama com maquinas e tesouras; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.   
 
Contador 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Organiza, dirige e controla os trabalhos contábeis da Administração Municipal, 
supervisionando, planejando e orientando a sua execução para apurar o orçamento e as condições patrimoniais e 
financeiras da instituição.  
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PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por equipamentos, materiais, informações, documentos públicos e supervisão de terceiros. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Planeja e executa os trabalhos inerentes às atividades contábeis, organizando o sistema de registro e 
operações, para possibilitar o controle e acompanhamento contábil e financeiro; 

- Confere e assina balanços, balancetes, demonstrativos e outros documentos contábeis em geral; 
- Acompanha regularmente e também executa a escrituração dos livros comerciais e fiscais verificando 

possíveis erros, corrigindo-os; 
- Supervisiona os trabalhos contábeis, analisando e orientando seu processamento, para assegurar o 

cumprimento do plano de contas adotado pela Prefeitura e os procedimentos contábeis legais; 
- Procede ou orienta a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos e 

bens de serviço; 
- Organiza balancetes, balanços demonstrativos de contas, aplicando as normas contábeis, para apresentar 

resultados parciais e gerais da situação patrimonial, econômica e financeira do órgão; 
- Participa da elaboração do orçamento programa, fornecendo os dados contábeis, para servirem de base à 

montagem do mesmo; 
- Controla e participa dos trabalhos de análise e conciliação de contas, conferindo resultados e procedimentos 

contábeis; 
- Planeja e executa auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames técnicos, para 

assegurar o cumprimento das exigências legais e administrativas; 
- Elabora anualmente relatório analítico sobre a situação patrimonial econômica e financeira do órgão, 

apresentando dados estatísticos; 
- Faz apropriação de custos e bens de serviços, bem como, supervisiona cálculos de reavaliação do ativo e 

depreciação de veículos, máquinas do patrimônio municipal em geral; 
- Assessora a direção dos departamentos, bem como o Chefe do Executivo Municipal, em problemas 

financeiros, contábeis e orçamentários, fornecendo pareceres, contribuindo para a correta elaboração de 
política e instrumentos de ação nas referidas divisões; 

- Acompanha a realização dos processos licitatórios bem como outras formas de concentração ou compra de 
bens e/ou serviços, verificando se atendem as disposições legais; 

- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Engenheiro Civil 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Elabora e supervisiona projetos referentes a obras, projetos, planejando, orientando e 
controlando técnicas de utilização de material e mão de obra para possibilitar um maior rendimento e qualidade das 
obras municipais. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por equipamentos, materiais, informações e projetos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Planeja, organiza, executa e controla projetos na área da construção civil; 
- Realiza investigações e levantamentos técnicos , define metodologia de execução  e desenvolve estudos 

ambientais; 
- Revisa e aprova projetos , especifica equipamentos, materiais e serviços; 
- Orça obra, compõe custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços, apropria custos 

específicos e gerais da obra; 
- Executa obra de construção civil, controla cronograma físico e financeiro da obra; 
- Fiscaliza obras, supervisiona segurança e aspectos ambientais da obra; 
- Presta consultoria técnica, perícia projetos e obras(laudos e avaliações), avalia dados técnicos e operacionais; 
- Programa inspeção preventiva e corretiva e avalia relatórios de inspeção; 
- Controla a qualidade da obra, aceita ou rejeita materiais e serviços, identifica métodos e locais para a 

instalação de instrumentos de controle de qualidade; 
- Elabora normas e documentação técnica, procedimentos e especificações técnicas, normas de avaliação de 

desempenho técnico e operacional, normas de ensaio de campo e de laboratório; 



MUNICÍPIO   DE   BOM   JESUS   DO   SUL 
AV. IPIRANGA, 72   -  CENTRO   -   (46) 3548-1150    -    CEP 85708-000 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 
- Analisa projetos de engenharia, de loteamento de áreas urbanos e outros, verificando os padrões técnicos e a 

sua adequação a Legislação Urbanística vigente, para informar e dar pareceres em processos e outros 
correlatos; 

- Atende o público em geral, realizando consultas em Leis, decretos, normas, memorandos, informações 
técnicas, cartas topográficas, dados cadastrais, plantas e outros, visando a atender as solicitações e demandas; 

- Avalia a documentação dos imóveis verificando a validade e a adequação as exigências estabelecidas em 
Legislação; 

- Realiza vistorias “in loco” em áreas e imóveis visando conferir as características topográficas; 
- Elabora laudos, pareceres técnicos, instruções normativas e relatórios inerentes as atividades de engenharia 

civil; 
- Organiza e promove as atividades relacionadas com projetos, construção, reconstrução, adaptação, reparo, 

ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema viário; 
- Pesquisa e propõe métodos de construção e material a ser utilizado, visando a obtenção de soluções 

funcionais e econômicas para o município; 
- Organiza e supervisiona as atividades inerentes a pesquisas de mercado e composição de custos de obras 

e/ou serviços; 
- Acompanha as licitações e contratos de obras e/ou serviços afetos a Prefeitura; 
- Executa tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Farmacêutico 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prepara e fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, preparando 
produtos farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas, bem como realiza pesquisas sobre a composição, função e 
processos químicos dos organismos vivos, desenvolvendo experiências, testes e análises, e estudando a ação 
química de alimentos, medicamentos e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para incrementar os 
conhecimentos científicos e determinar suas aplicações. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por equipamentos, materiais, informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Manipula insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e 
fórmulas químicas, para atender a produção de remédios e outros preparos; 

- Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado; 
- Controla entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a 

dispositivos legais; 
- Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e 

quantidade de cada elemento na composição; 
- Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes; 
- Assessora as autoridades superiores no preparo de informativos e relatórios sobre legislação e assistência 

farmacêutica; 
- Fornece sempre que solicitado subsídio para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e 

manifestos; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Fisioterapeuta 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, seqüelas de 
acidentes vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, 
mecanoterapia, massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para obter o 
máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
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Responsabilidade: Por equipamentos, aparelhos, informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares e funcionais; 
- Faz pesquisas 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, seqüelas de acidentes vascular-cerebral e outros; 
- Ensina exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e 

orientando a parturiente para facilitar o trabalho de parto; 
- Presta atendimento a pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, visando à 

movimentação ativa e independente com o uso das próteses; 
- Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os 

sistematicamente para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade; 
- Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica; 
- Controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos utilizados, para elaborar 

boletins estatísticos; 
- Ensina exercícios corretivos, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para 

promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sangüínea; 
- Supervisiona e avalia atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das 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, relatórios, documentos e 

pareceres; 
- Coordena e acompanha programas para o desenvolvimento do educando na escola regular ou em outra 

modalidade de atendimento em educação especial; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Médico Veterinário 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção, 
aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando medicamentos, 
realizando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a 
sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por equipamentos, materiais, informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Planeja e desenvolve campanhas e serviços de fomento e assistência relacionados com a pecuária e a saúde 
pública, para favorecer a sanidade e a produtividade do rebanho; 

- Elabora e executa projetos agropecuários; 
- Programa e coordena atividades relativas a higiene de alimentos, como inspeção em estabelecimentos de 

maior risco epidemiológico, tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam alimentos de origem 
animal como frigoríficos, supermercados, açougues entre outros; 

- Realiza inspeções para liberação inicial de licença sanitária em indústrias alimentícias tais como: massas, 
biscoitos, salgados, produtos em confeitarias entre outros; 

- Orienta, inspeciona e preenche formulários e requisições de registros de alimentos junto a Secretaria, 
Ministério da Saúde ou órgão competente; 

- Faz a profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças animais, realizando exames clínicos e de laboratório 
para assegurar a sanidade individual e coletiva desses animais; 

- Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para aumentar a 
produtividade e baixar o índice de conversão alimentar; 

- Efetua o controle sanitário da produção animal para proteger a saúde individual e coletiva da população; 
- Programa, planeja e executa atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas, orientações ao 

público consumidor e aos moradores rurais quanto a importância de saneamento básico e riscos de 
cisticercose; 

- Atua no programa multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos focos, inspecionando 
as condições de saneamento básico e orientando sobre a doença; 
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- Realiza coletas de amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo com a 

programação anual; 
- Orienta a população em geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária e 

informações técnicas a comerciantes e consumidores; 
- Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos produtores de hortifrutigrangeiros, fazendo inspeção “in loco” 

com a finalidade de assegurar a qualidade da água utilizada na irrigação; 
- Recolhe dados e emite relatório sobre as atividades do setor de vigilância sanitária realizadas mensalmente; 
- Orienta e acompanha casos de zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por animais para seu 

devido controle; 
- Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Motorista de Veículo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduz veículos automotores como carros de passeio, caminhonetes, ônibus e 
caminhões, entre outros, manipulando os comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no trajeto ou 
itinerário previsto, de acordo com as regras de trânsito, para o transporte de pessoas e cargas. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Médio Completo. 
Responsabilidade: Por  veículos e passageiros e cargas. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo, testando freios e 
parte elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento; 

- Informa defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada a 
manutenção; 

- Dirige o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-
los aos locais indicados; 

- Porta os documentos do veículo e zela pela sua conservação; 
- Realiza o transporte de passageiros,  entre outros, sempre que se fizer necessário; 
- Realiza o transporte de pedras, cascalho, mudas, areia, madeiras, entre outras, sempre que se fizer necessário,  
- Controla a carga e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no veiculo para evitar 

acidentes, 
- Carrega e descarrega os materiais utilizados pelos profissionais e setores da Prefeitura; 
- Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura; 
- Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para 

assegurar a continuidade do trabalho; 
- Colabora com a limpeza dos veículos, mantendo-os apresentáveis; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
 
Nutricionista 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando 
carências e o conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Escolaridade: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por materiais, equipamentos, supervisão de terceiros, informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para 
melhoria proteica, racionalidade e economicidade dos regimes alimentares; 

- Procede ao planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais para oferecer refeições balanceadas; 
- Desenvolve o treinamento em serviço do pessoal auxiliar de nutrição para racionalizar e melhorar o padrão 

técnico dos serviços; 
- Supervisiona o preparo e a distribuição das refeições, o recebimento dos gêneros alimentícios, sua 

armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor rendimento do serviço; 
- Orienta as cozinheiras sobre receitas novas; 
- Efetua o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em formulários 
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apropriados para estipular o custo médio da alimentação; 

- Promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho para prevenir acidentes; 
- Degusta os pratos;Observa a apresentação dos pratos e devoluções, promovendo mudanças no cardápio, 

visando o total consumo das refeições servidas, evitando desperdício; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Operador de Máquina 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para escavar, nivelar, 
aplainar ou compactar a terra e materiais similares. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Médio Completo. 
Responsabilidade: Por máquinas e equipamentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos necessários para escavar e 
mover terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares; 

- Opera máquinas de abrir canais de drenagem, acionando os comandos necessários; 
- Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, acionando os comandos para executar obras na 

construção civil, estradas e pistas; 
- Opera máquinas providas de rolos compressores, acionando comandos para compactar e aplainar os 

materiais utilizados na construção nas estradas; 
- Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume; 
- Informa defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha específica no almoxarifado para 

ser entregue ao chefe da manutenção; 
- Executa a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras entre outros; 
- Faz a recuperação, conservação e readequação de estradas; 
- Retira entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da cidade; 
- Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para 

assegurar a continuidade do trabalho; 
- Colabora na limpeza das máquinas, mantendo-as apresentáveis; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Professor de Educação Física 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Participar do processo de planejamento e elaboração da Proposta Pedagógica da 
escola; Mediar a aprendizagem dos alunos; Organizar as atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino; Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta 
Pedagógica do educandário ( plano de ensino, plano de aula, diário de classe). 
PRÉ-REQUISITOS: Formação em ensino de graduação  plena superior em Educação Física 
Instrução: Responsabilidade: Por materiais, equipamentos, supervisão de terceiros, informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Participar ativamente da elaboração da proposta pedagógica da escola como objetivo de fundamentar e 
esclarecer a concepção da infância, o papel da Educação Física no espaço escolar, especialmente, nesta etapa de 
ensino, e o verdadeiro sentido da corporalidade na formação humana; 

- Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica da escola ( plano de ensino, plano de aula, 
diário de classe); 

- Participar das reuniões sistemáticas de estudos na escola, inclusive, nas horas-atividade;  
- Acompanhar e avaliar o desenvolvimento integral dos alunos, a partir de uma avaliação diagnóstica, cumulativa 

e processual; 
- Planejar suas ações com os professores considerando as experiências culturais que a criança traz para então 

ampliar seus conhecimentos, a partir de atividades lúdicas que estimulem a imaginação, a expressão e a criação 
em diferentes espaços e a socialização. 

- Constatar necessidades especiais e encaminhar para atendimento específico com a Equipe Multiprofissional 
- Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de 

qualidade; 
- Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação;   
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- Participar de formação continuada, inclusive no período de recesso escolar; 
- Preencher as documentações referente a vida escolar do educando; 
- Manter a comunicação entre escola e família através de registro específico para tal ato. 
- Relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral; 
- Cumprir as regras internas da Instituição; 
- Realizar planejamento integrado com as demais áreas do conhecimento; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Professor de Educação Infantil 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Participar do processo de planejamento e elaboração da proposta pedagógica da 
escola; orientar a aprendizagem dos alunos; organizar as atividades inerentes ao processo de ensino-aprendizagem 
levando em consideração a faixa etária das crianças; contribuir para o aprimoramento da qualidade do ensino. 
Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica do educandário ( plano de ensino, plano de 
aula, diário de classe). 
PRÉ-REQUISITOS: Formação em curso superior, de licenciatura Plena, em Pedagogia ou Normal Superior 
Instrução: Responsabilidade: Por materiais, equipamentos, supervisão de terceiros, informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Participar da elaboração da Proposta Pedagógica do Centro Municipal de Educação Infantil; 
- Elaborar e cumprir Plano de trabalho segundo a Proposta Pedagógica do Centro de Educação Infantil; ( Plano de 

ensino, plano de aula, diário de classe) 
- Cumprir os dias letivos e horas aulas, previstos em calendário escolar;  
- Motivar o desenvolvimento da criança através do gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e 

dança; 
- Desenvolver aptidões próprias de cada criança, a fim de promover a evolução harmoniosa entre elas;  
- Planejar atividades específicas, apropriadas à faixa etária dos grupos de crianças; 
- Organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo; 
- Buscar aperfeiçoamento profissional continuado para a realização de um trabalho que vise uma educação de 

qualidade; 
- Participar de eventos e atividades extraclasse, relacionadas com a educação;  
- Participar de formação continuada, inclusive no período de recesso escolar; 
- Orientar os educandos para o desenvolvimento de  Hábitos saudáveis e atitudes corretas quanto a alimentação; 
- Preencher as documentações referente a vida escolar do educando; 
- Manter a comunicação entre escola e família através de registro específicos para tal ato. 
- Relacionar-se com ética aos colegas, servidores, alunos, pais e a comunidade em geral; 
- Cumprir as regras internas da Instituição; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Psicólogo 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, 
elaborando e aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, 
intelectuais e motoras e outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no 
campo profissional. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe. 
Responsabilidade: Por informações e documentos. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Avalia pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo laudo e/ou 
parecer técnico, para acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços especializados; 

- Elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o 
nível de inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis 
desajustamentos ao meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomenda a terapia 
adequada; 

- Presta atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de sessões 
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individuais e grupais; 

- Participa das atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e 
reciclagem de servidores e estagiários, quando solicitado pela Administração Municipal, utilizando métodos 
e técnicas apropriadas aos objetivos da Prefeitura Municipal; 

- Diagnostica a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, 
disritmías, dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos 
psicológicos, para aconselhar o tratamento ou a forma de resolver as dificuldades; 

- Participa de programa de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e 
co-participação; 

- Colabora nos serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua competência; 
- Participa na elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de 

atividades da área, visando dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos; 
- Encarrega-se dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de prevenção de acidentes nas atividades; 
- Participa da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões 

técnicos propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de 
interesse do município; 

- Colabora nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Técnico em Agropecuária 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Executa tarefas de caráter técnico, relativas à programação, assistência técnica e 
controle dos trabalhos agrícolas, elaborando projetos para orientar os agricultores nas tarefas de preparação dos 
solos, plantio, colheita e beneficiamento de espécies vegetais, combate à parasitas e outras pragas, auxiliando os 
especialistas de formação superior no desenvolvimento da produção. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Médio específico completo. 
Responsabilidade: Por materiais de expediente, documentos e informações. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Elabora e desenvolve projetos relativos a agricultura e pecuária; 
- Executa medições de áreas agrícolas; 
- Orienta os agricultores e pecuaristas nas tarefas de preparação dos solos; 
- Aloca curvas de nível e orienta a construção das mesmas; 
- Elabora programas e supervisiona o combate a parasitas e outras pragas; 
- Planeja reuniões para orientar os agricultores quanto ao manejo e conservação do solo e uso adequado dos 

defensivos; 
- Repassa aos agricultores as novas tecnologias de cultivo, através de reuniões e técnicas de campo; 
- Cadastra as propriedades rurais e mantém atualizado o cadastro; 
- Elabora o plano integrado da propriedade orientando o produtor quanto à aptidão de sua propriedade; 
- Faz a coleta e análise de amostras de solo, realizando testes laboratoriais e outros, para determinar a 

composição da mesma e selecionar o fertilizante mais adequado; 
- Presta assistência técnica individual e coletiva, para produtores do município; 
- Realiza a demarcação de terraços e curvas de nível em projetos de conservação do solo; 
- Faz a demarcação de terraços, enleiramento de pedras, levantamento topográfico por adequação de estradas 

rurais, levantamento topográfico para construção de açudes, demarcação de bigodes e passadores em estradas 
readequadas, projetos para construção de açudes, esterqueiras, silos, entre outros; 

- Elabora projetos comunitários para aquisição de equipamentos para melhoria da produtividade e projetos 
individuais para aquisição de esterqueira, proteção de fontes, entre outros; 

- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Técnico em Enfermagem 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atende as necessidades dos pacientes portadores de diferentes doenças preparando-
os para exames, consultas e outras, atua sob supervisão do enfermeiro, para auxiliar no atendimento aos pacientes.  

PRÉ-REQUISITOS: 
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Instrução: Ensino médio completo e curso específico na área. 
Responsabilidade: Por  equipamentos e materiais. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:        

- Controla sinais vitais dos pacientes, observando a pulsação e a utilização de aparelhos de auscultara e 
pressão, verificando e registrando as anomalias;  

- Faz curativos simples, utilizando noção de primeiros socorros ou observando prescrições, a fim de 
proporcionar alívio ao paciente e facilitar a cicatrização de ferimentos, suturas e escoriações; 

- Prepara os pacientes para consultas e exames, colocando-os na posição indicada para facilitar a realização 
das operações mencionadas; 

- Prepara e esteriliza material instrumental, ambientes e equipamentos, obedecendo as prescrições, permitindo 
a realização de exames, tratamentos, pequenas intervenções cirúrgicas e atendimento obstétrico; 

- Orienta pacientes, efetua aplicações de vacinas, elabora carteirinhas de controle, com prazos determinados 
para o retorno do paciente; 

- Aplica injeções intra-musculares e endovenosas conforme determinações médicas para tratamento dos 
pacientes, orientando-os sobre as reações físicas que poderão ocorrer; 

- Presta atendimentos domiciliares, conforme solicitações e sob orientação do superior imediato; 
- Efetua a coleta de materiais para exames laboratoriais; 
- Trabalha nos setores que forem determinados pelo superior imediato; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
Técnico em Higiene Dental 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atua sob a supervisão do dentista, colaborando em pesquisas, auxiliando o 
profissional em seu atendimento de consultório, desenvolvendo atividades de odontologia sanitária e compondo a 
equipe de saúde em nível local, a fim de dar apoio às atividades próprias do profissional de odontologia. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino médio completo e curso específico na área. 
Responsabilidade: Por equipamentos, aparelhos e materiais.  
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Recebe os pacientes com horários previamente marcados, identificando suas necessidades; 
- Realiza trabalho de escovação dentária supervisionada, para que o público infantil consiga fazer uma higiene 

bucal eficaz; 
- Faz aplicações tópicas de flúor e selante nos pacientes, mediante indicação do odontólogo; 
- Presta instruções aos pacientes, sobre cuidados necessários após a aplicação de flúor nos dentes; 
- Ministra palestras sobre saúde bucal com  demonstração de escovação nas escolas; 
- Supervisiona a aplicação de flúor nas escolas; 
- Realiza a raspagem da placa bacteriana; 
- Marca os procedimentos realizados na ficha de cada paciente, para que assegurem uma seqüência ordenada 

do trabalho; 
- Elabora relatório mensal dos serviços realizados na área odontológica, bem como nas aplicações de flúor; 
- Participa de programas educativos de saúde bucal, transmitindo noções de higiene, prevenção e tratamento 

das doenças orais, para orientar pacientes ou grupos de pacientes; 
- Executa tarefas de apoio, realizando testes de vitalidade pulpar e procedendo à tomada e revelação de 

radiografias intra-orais para subsidiar decisões do profissional responsável; 
- Aplica conhecimentos específicos, executando a remoção de indutos, placas e tártaro supragengival, fazendo 

a aplicação tópica de substâncias e realizando demonstrações de técnicas de escovagens, para contribuir na 
prevenção da cárie dental; 

- Desenvolve atividades complementares, inserindo e condensando substâncias restauradoras, confeccionando 
modelos, polindo restaurações, removendo suturas, preparando moldeiras e substâncias restauradoras e de 
moldagens, para contribuir em atividades próprias do consultório; 

- Colabora em levantamentos e estudos epidemiológicos, coordenando, monitorando e anotando informações 
para colaborar no levantamento de dados e estatísticas;  

- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 
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Vigilante Sanitário 
 
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atua na fiscalização do cumprimento das normas conforme legislação do programa de 
saneamento básico/epidemiológico do município. 
PRÉ-REQUISITOS: 
Instrução: Ensino Médio com formação técnica de Vigilância em Saúde 
Responsabilidade: Por equipamentos, materiais e informações. 
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS 

- Organiza campanhas visando a conscientização da população para a prevenção de doenças; 
- Procede a fiscalização e inspeção dos estabelecimentos comerciais de produtos perecíveis e que apresentem 

risco epidemiológico, verificando prazos de validade, condições de armazenamento dos produtos e registro 
dos mesmos; 

- Realiza vistorias em casas ou conjuntos residenciais para aprovação de projetos e protocolo e liberação de 
“habite-se”; 

- Executa controle rigoroso sobre a venda dos produtos de origem animal, exigindo os vistos de inspeção pela 
saúde; 

- Atende reclamações públicas em relação à presença de animais no perímetro urbano, lixo mal acondicionado 
ou espalhado, fossas, entre outros; 

- Realiza atividades relativas a educação sanitária, orientando e conscientizando a população sobre as condições 
dos produtos comercializados e a higiene dos estabelecimentos, visando com isto a prevenção de doenças e 
promoção da saúde pública; 

- Acompanha e realiza coleta de materiais para exames de laboratório de animais agressores, visando o controle 
epidemiológico da raiva; 

- Orienta os produtores a fazer coleta de material em hortifrutigranjeiros, esclarecendo a importância da 
qualidade da água a ser usada para irrigação, visando a melhoria da qualidade dos produtos oferecidos à 
população;  

- Desenvolve projetos visando o controle epidemiológico; 
- Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho; 
- Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato. 

 
4 - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS 
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS  
 
4.1 - É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de inscreverem neste 
Concurso para o provimento de funções cujas atribuições sejam compatíveis com a sua 
necessidade especial, devendo o candidato observar, no ato da inscrição, além das condições 
gerais estabelecidas neste Edital, também as condições especiais previstas neste item, para que 
possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse grupo.  
4.2 - Fica reservado às pessoas portadoras de necessidades especiais o percentual de 3% (três por 
cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público, em conformidade com as Leis Municipais 
570/2013 e 571/2013. 
4.3 - São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que se enquadram nas 
categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.   
4.4 - O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as condições especiais 
previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participará do 
Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da 
prova, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação da prova e à nota mínima 
exigida para aprovação. 
4.5 - O portador de necessidade especial deverá optar para concorrer às vagas que lhe são 
reservadas no momento da inscrição, mediante a indicação da opção, bem como o tipo da 
necessidade especial que apresenta, caso necessite de prova especial e tempo adicional para 
aplicação da Prova Objetiva deve posteriormente encaminhar os documentos relacionados 
abaixo, na forma estabelecida no item 4.6:  
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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 janeiro de 2014;  
b) requerimento de tratamento diferenciado, se for o caso, indicando as condições de que 
necessita para a realização da prova;  
c) requerimento de tempo adicional para a realização da prova, se for o caso, com justificativa 
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua necessidade especial.  
4.6 - O candidato portador de necessidade especial deverá declarar essa condição ao efetivar sua 
inscrição, e, até o dia 06 de março de 2014, deverá enviar, obrigatoriamente, à Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida 
Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por 
correspondência via SEDEX, documentos a que se referem as alíneas “a”,”b” e “c” do item 4.5.  
4.7 - O candidato portador de necessidade especial que não realizar a inscrição de acordo com o 
disposto no item 4.6, observando as alíneas “a”, “b” e “c” do item 4.5, deste Edital, não 
concorrerá à reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades especiais, mas às vagas 
gerais e nem receberá o tratamento diferenciado e especial, ainda que os tenha requerido, não 
sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.  
4.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.5 deste Edital, deverão ser 
formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 06 de março de 2014, e 
serão analisados e decididos segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.  
4.9 - Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como portador de necessidade especial, o 
candidato adere às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para todos os efeitos e fins 
de direito, que será submetido se aprovado ao exame de avaliação de compatibilidade da 
necessidade especial com as atividades a serem exercidas. 
4.10 - O candidato que se inscrever como portador de necessidades especiais, será convocado 
caso seja aprovado no concurso público para o exame de avaliação de compatibilidade da 
deficiência com as atividades a serem exercidas, devendo comparecer obrigatoriamente, sob 
pena de perder o direito de assumir o cargo como tal condição. Tal avaliação será de 
responsabilidade da Seção de Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do 
Departamento de Recursos Humanos do Município de Bom Jesus do Sul.  
4.11 - A avaliação será procedida por Perícia Médica do Município por meio da Seção de 
Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do Departamento de Recursos Humanos do 
Município de Bom Jesus do Sul.  
4.12 - A Perícia Médica do Município emitirá parecer, observando:  
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;  
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;  
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na 
execução das tarefas;  
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que habitualmente 
utilize em seu auxílio;  
e) A CID - Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos nacional e 
internacionalmente.  
4.13 - Para inscrição como portador de necessidade especial, o candidato deverá observar, no 
momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos no item 4.5 assecuratórios de 
tratamento especial a esse grupo, caso contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas 
automaticamente às vagas de ampla concorrência, e nem terá direito às prerrogativas asseguradas 
neste Edital às pessoas portadoras de necessidades especiais.  
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4.14 - O candidato que for nomeado na condição de portador de necessidade especial não poderá 
argüir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, relotação, 
readaptação, redução de carga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições 
e assistência de terceiros no ambiente de trabalho e para o desempenho das atribuições do cargo.  
4.15 - O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portadores de necessidades 
especiais será divulgado, nos sites www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br e no Órgão 
Oficial do Município, juntamente com o resultado das inscrições gerais, observado o item 4.5.  
4.16 - As vagas destinadas aos portadores de necessidade especial não preenchidas serão 
revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral. 
 
 
5- DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO 
RESULTADO DA ANÁLISE 
 
5.1 - Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008, poderão 
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias 07, 10 e 11 de fevereiro de 
2014, 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 de Bom Jesus do Sul, no Protocolo Geral, Bom Jesus do Sul – Estado do 
Paraná, no horário das 08:00hs às 12:00hs e 14:00 ás 17:00hs. 
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 do item 5.1.1. 
II.1 - 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 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul, no Protocolo Geral, Bom Jesus do Sul – Estado do 
Paraná, no horário das 08:00hs às 12:00hs e 14:00 ás 17:00hs.. 
II.2 - 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. 
II.3 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa 
de inscrição será divulgado no dia 18 de fevereiro de 2014, pelo site www.fauel.org.br. 
II.4 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente efetivada. Os 
candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com isenção da taxa, deverão 
providenciar no site a impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado, ou seja, 
proceder a impressão do boleto até às 23hs59min do dia 06 de março de 2014, e efetuar o 
pagamento até o dia 07 de março de 2014. 
 
6 - DOS PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES E DO ENSALAMENTO DOS CANDIDATOS  
 
6.1 - A inscrição no Concurso Público implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas 
neste Edital e em outros que forem publicados durante a realização do Concurso Público, cujas 
regras, normas, critérios e condições os candidatos obrigam-se a cumprir.  
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6.2 - O candidato concorrerá para apenas um cargo, sendo a escolha de exclusiva 
responsabilidade do mesmo. 
6.3 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras 
deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da admissão, todos os 
requisitos exigidos para a função. Não haverá a devolução do valor da taxa de inscrição após a 
sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo se o candidato não comparecer para 
realização das provas.  
6.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 07 de fevereiro de 
2014 até às 23hs59min do dia 06 de março de 2014, somente via internet, no endereço 
eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL: www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br , em cujo sítio existirá um link com 
o formulário destinado à INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente preenchido pelo candidato. 
Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa 
de inscrição, sendo a impressão do boleto componente do processo de inscrição.  
6.4.1 - O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar a inscrição em um dos postos 
de inscrição abaixo durante os dias úteis:  
I – Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Sul: das 08:00 as 11:00hs e das 13:30 a 17:00hs.  
6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 07 de março de 
2014, mediante a apresentação do boleto bancário, pago preferencialmente nas Casas Lotéricas, 
durante seu horário regular de atendimento.  
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de inscrição deverá 
ser impresso até às 23hs59min do dia 06 de março de 2014.  
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 Bom Jesus do Sul, nem a Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, pelo não 
recebimento da confirmação bancária do recolhimento da taxa de inscrição.  
6.7 - O candidato poderá verificar no endereço eletrônico www.fauel.org.br e 
www.bomjesusdosul.pr.gov.br a situação de sua inscrição, devendo, se houver alguma 
divergência, entrar em contato com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, 
Londrina, Estado do Paraná, nos seguintes horários: das 08h às 11h30min e das 14h às 17h ou 
pelo telefone (43) 3321–3262. 
6.8 - Na hipótese de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição, o candidato 
deverá informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando também os dados 
que identificam a sua inscrição, por meio do fax (43) 3321-3262, aos cuidados da Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.  
6.9 - O Edital de Homologação das Inscrições e Ensalamento serão divulgados nos sites 
www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br , bem como publicado no Órgão Oficial do 
Município.  
6.10 - Após efetivado o recolhimento da taxa de inscrição não haverá modificação da função 
inscrita.  
6.11 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da 
respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições 
homologadas na forma do subitem 6.9, o qual deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 
8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX, no 
prazo estabelecido no subitem 6.14.  
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6.12 - A data, os locais e o horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados pela internet 
nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br e no órgão oficial 
do município.  
6.13 - Pode o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, no qual estará indicando a data, o local 
com endereço e o horário da realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do 
candidato a obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de impressão.  
6.14 - Após decorridos 02 (dois) dias da publicação do Edital de Inscritos, a Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL não se responsabilizará 
por inscrições não recebidas, em decorrência de falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a 
transferência de dados. 
 
7. DAS PROVAS 
 
7.1. PROVA OBJETIVA  
 
7.1.1 - Será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os 
conteúdos programáticos constantes do Anexo I, deste Edital, sendo as questões de múltipla 
escolha (a, b, c, d), distribuídas entre as áreas dispostas conforme abaixo: 
 
 

ÁREA DE 
CONHECIMENTO 

NÚMERO 
DE 

QUESTÕES 

VALOR 
UNITÁRIO DAS 

QUESTÕES 

VALOR 
TOTAL DAS 
QUESTÕES 

Língua portuguesa 06 2,0 12,00 
Matemática 04 2,0 8,00 
Conhecimentos gerais 04 4,0 16,00 
Conhecimento específico 16 4,0 64,00 
Total de questões 40 ------------------------- 100,00 
 
7.1.2 - A prova objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados no edital de 
ensalamento e no cartão de inscrição dos candidatos.  
 
7.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com 1 
(uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta esferográfica 
com tinta preta ou azul e documento original de identificação, observados os subitens 7.1.6, 7.1.7 
e 7.1.8. 
 
7.1.4 - Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 1 (uma) hora antes 
do início da prova, e fechados 15 minutos antes do início da prova, estando impedido de 
ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local da prova após o horário 
estipulado. 
  
7.1.5 - O ensalamento com data, locais e horários da Prova Objetiva, será divulgado nos 
endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br e órgão oficial do 
município. 
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7.1.6 - O ingresso na sala de prova somente será permitido ao candidato munido de um dos 
documentos abaixo discriminados, apresentando forma legível e em via original:  
 
a) Carteira de Identidade;  

b) Carteira de Identidade fornecida por órgão ou conselho de representação de classe;  

c) Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com fotografia) que contenha o número da 

carteira de identidade;  

d) Passaporte brasileiro, carteiras funcionais expedidas por órgão público, que por lei federal 

valham como identidade;  

e) Carteira de Trabalho (modelo novo) expedida a partir de 20 de janeiro de 1997.  

7.1.7 - Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 
Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 
Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 
carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 7.1.6.  
 
7.1.8 - Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem protocolo 
de documento de identidade. 
 
7.1.9 - Não será aplicada a Prova Objetiva, ou procedido qualquer outro exame, em qualquer 
hipótese, em local ou data ou em horário diferente dos prescritos neste Edital, em Editais 
específicos referentes às fases deste Concurso e no Cartão de Inscrição do candidato.  
 
7.1.10 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos 
nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, 
impressos ou qualquer outro material de consulta.  
 
7.1.11 - Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip, 
telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, tablet 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.  
 
7.1.12 - Não será permitido, durante a realização da Prova Objetiva, o uso de gorros, bonés, 
óculos escuros e de relógios, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em local que 
impeça sua visibilidade.  
 
7.1.13 - O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua eliminação do 
Concurso.  
 
7.1.14 - O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos fiscais ou 
responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o disposto nos subitens 
7.1.10, 7.1.11 e 7.1.12, será eliminado do Concurso.  
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7.1.15 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas, nas quais está incluso o tempo para o 
preenchimento do cartão-resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a 
respeito do tempo transcorrido, durante a realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.  
 
7.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização da prova objetiva, 
no horário estipulado no subitem 7.1.3, bem como observar o tempo destinado à realização da 
prova e preenchimento do cartão-resposta (subitem 7.1.15, deste Edital).  
 
7.1.17 - As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão-resposta com caneta 
esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única resposta para 
cada questão.  
 
7.1.18 - As respostas das questões da Prova Objetiva, lançadas no cartão-resposta, serão 
corrigidas por meio de processamento eletrônico.  
 
7.1.19 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura.  
 
7.1.20 - O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão-resposta e pela sua 
conservação e integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão, salvo em 
caso de defeito de impressão.  
 
7.1.21 - O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após uma hora do início da Prova 
Objetiva, devendo, antes de se retirar do recinto da sala, entregar aos aplicadores, o caderno de 
prova e o cartão-resposta.  
 
7.1.22 - Ao final do tempo destinado à realização da prova, em cada sala, é obrigatória a saída 
simultânea dos três últimos candidatos, os quais deverão assinar a ata de encerramento da 
aplicação da prova e o lacre dos envelopes.  
 
7.1.23 - Durante a realização da prova, não será permitido ao candidato ausentar-se do recinto da 
sala, a não ser em caso especial e desde que acompanhado por um componente da equipe de 
aplicação da prova.  
 
7.1.24 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá 
levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a 
prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar.  
 
7.1.25 - O candidato que não for Portador de Necessidade Especial e necessitar de prova 
especial, deverá requerer até o dia 06 de março de 2014 (postado), o qual deverá ser 
encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, 
por correspondência via SEDEX.  
 
7.1.26 - Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva será observado os seguintes critérios: 
serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem na SOMA das notas, nota 
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igual ou superior a 50% (CINQUENTA POR CENTO). Serão automaticamente eliminados do 
Concurso Público, os candidatos que não obtiverem a nota mínima exigida. 
 
7.1.27 - O concurso público é efetuado mediante aplicação de provas objetivas em que são 
avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre os conteúdos programáticos 
relacionados ao emprego em conformidade com o Anexo I. 
 
 
7.2 - PROVA DE TÍTULOS 
 
7.2.1 - A Prova de Títulos, para o cargo de Professor de Educação Infantil e Professor de 
Educação Física, terá caráter classificatório. 
 
7.2.2 - Os candidatos eliminados, ou seja, aqueles que não atenderem aos critérios estabelecidos 
no subitem 7.1.26, não terão seus títulos analisados e pontuados. 
 
7.2.3 - A Prova de Títulos valerá, no máximo, 30 (trinta) pontos. 
 
7.2.4 - Para a Prova de Títulos, serão considerados como títulos hábeis a pontuação somente dos 
relacionados no quadro a seguir, cuja avaliação observará rigorosamente os limites de pontuação: 

Cursos Pontos por Curso Pontuação Máxima 
Aperfeiçoamento na área* Subitem 6.2.4.1 4,0 
Especialização na área* 2,5 5,0 

Mestrado na área* 6,0 6,0 
Doutorado na área* 7,0 7,0 
Tempo de serviço na área* 1,0 cada semestre** 8,0 

* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a área em que irá 
atuar. 
 ** O tempo de serviço será comprovado através de cópia autenticada da carteira de 
trabalho ou declaração do órgão público, constando o cargo para o qual o candidato concorre no 
concurso. 
7.2.4.1 - 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 61 (sessenta e uma) 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. 
 
7.2.4.2 - Os cursos de que trata o subitem 7.2.4.1 só serão válidos se realizados, entre os anos de 
2011 a 2014, com término até a data estabelecida para a entrega dos títulos. 
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7.2.4.3 - A pontuação a que se refere o subitem 7.2.4.1 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. 
 
7.2.4.4 - 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. 
 
7.2.5 - A comprovação dos títulos se dará com fotocópia autenticada, em cartório, dos 
documentos. 
 
7.2.6 - Somente serão pontuados os títulos apresentados que constem o início e o término do 
período, bem como a carga horária. 
 
7.2.7 - Os títulos deverão ser entregues à FAUEL, no dia de realização da prova objetiva, 
conforme instrução dos fiscais de sala, devendo o candidato levar os mesmos acondicionados em 
envelope com identificação de nome, cargo e concurso. 
 
7.2.7.1 - Os títulos deverão ser entregues diretamente no local destinado para entrega 
pessoalmente pelos candidatos. Não serão aceitos títulos enviados via fax, via postal ou outra 
forma que não seja o protocolo direto no local destinado para entrega dos títulos. 
 
7.2.8 - Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega 
dos títulos e/ou após a data e horário estipulados para sua entrega. O candidato deverá entregar 
seus títulos em um único momento, não podendo complementar a entrega de títulos após o 
envelope com a documentação ser lacrado e o comprovante de recebimento dos títulos ser 
entregue ao candidato. 
 
7.2.9 - Durante a entrega dos documentos para a Prova de Títulos, todos os candidatos deverão 
observar conduta adequada e na forma determinada pelo recebedor dos títulos. 
 
7.2.10 - Para a Prova de Títulos somente serão aceitas cópias autenticadas dos documentos 
originais, legíveis e em bom estado de conservação. Em hipótese alguma o responsável pelo 
recebimento dos títulos poderá receber e/ou reter documentos originais. 
 
7.2.11 - No ato de entrega dos títulos, será fornecido ao candidato comprovante de recebimento 
da documentação apresentada, no qual constará quantas folhas foram entregues. As cópias dos 
documentos entregues não serão devolvidas em hipótese alguma. 
 
7.2.12 - Os documentos entregues serão acondicionados em envelopes específicos, 
personalizados por candidato. A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade 
Estadual de Londrina - FAUEL procederá à análise da totalidade dos títulos, de todos os 
candidatos aprovados na Prova Objetiva. 
 
7.2.13 - Receberá pontuação zero na avaliação de títulos o candidato que não entregar os  títulos 
na forma, no prazo e no local estipulados. 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. 
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7.2.14 - Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via postal, fax, correio 
eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos. 
 
7.2.15 - O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado no endereço 
eletrônico www.fauel.org.br, e publicado no órgão oficial do Município. 
 
7.2.16 - A documentação comprobatória apresentada para a Prova de Títulos será analisada 
quanto à sua autenticidade durante o processo seletivo e mesmo após a nomeação. O candidato 
será eliminado do concurso ou tornado sem efeito o ato de nomeação, observado o devido 
processo administrativo, caso seja comprovada qualquer irregularidade, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 
 
7.2.17 - Os certificados de pós-graduação expedidos no exterior somente serão aceitos se 
revalidados por instituição pública de ensino superior no Brasil. 
 
7.2.18 - Todo documento da Prova de Títulos expedido em língua estrangeira, somente será 
considerado se traduzido para a Língua Portuguesa por tradutor juramentado. 
 
7.3 - PROVA PRÁTICA 
 
7.3.1 - A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada aos seguintes 
cargos: Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Auxiliar de Serviços Gerais Masculino, 
Motorista de Veículo e Operador de Máquinas. 
 
7.3.2 - Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Auxiliar de Serviços Gerais 
Masculino, Motorista de Veículo e Operador de Máquinas, os candidatos que não forem 
aprovados na Prova Objetiva, não participarão da Prova Prática, conforme subitem 1.5. 
 
7.3.3 - Os candidatos deverão apresentar para realização da Prova Prática para os cargos de 
Motorista de Veículo e Operador de Máquinas a CNH. 
 
7.3.4 - A Prova Prática será realizada na data provável de 10 de maio de 2014, em local e 
horário estabelecido no Edital de Convocação para Prova Prática que será divulgado nos sites 
www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br, no Órgão Oficial do Município e edital da 
Prefeitura Municipal. 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. 
 
7.3.5 - 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: 
7.3.5.1 - A prova prática para o cargo de Motorista de Veículo, será realizada através de 
examinador (es), que durante o percurso utilizará (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. 
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7.3.5.2 - 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 (1 ponto). 
7.3.5.3 - O candidato iniciará com 100 (cem) pontos, sendo-lhe subtraído a somatória dos pontos 
perdidos, relativos às faltas cometidas durante a realização da prova, sendo sua pontuação final 
calculada de acordo com a formula abaixo: 
Pontuação da Prova Prática = (100 pontos - ∑ PP), sendo “∑ PP” = somatório dos pontos 
perdidos. 
 
7.3.6 - Para o cargo de Operador de Máquinas, serão avaliados os seguintes pontos: 
I - Verificação dos acessórios do equipamento/máquina; 
II - Verificação da situação mecânica do equipamento/máquina; 
III - Habilidade na condução do equipamento/máquina; 
IV - Cuidados básicos na condução do equipamento/máquina. 
Cada critério acima mencionado terá a validade de 0,00 a 25,00 pontos, sendo no total 100,00 
pontos. 
 
7.3.7 - Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino e Auxiliar de Serviços Gerais 
Masculino, 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. 
 
 
7.3.8 - Será considerado aprovado na Prova Prática o candidato que obtiver no mínimo nota 
50,00. 
 
7.3.9 - Os candidatos que não forem aprovados na Prova Prática, serão eliminados do Concurso 
Público. 
 
7.3.10 - O resultado da Prova Prática será divulgado no dia 22 de maio de 2014, nos sites 
www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.gov.br, no Órgão Oficial do Município e edital da 
Prefeitura Municipal. 
 
8 - DOS RECURSOS  
 
8.1 - Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02(dois) 
dias, utilizando-se do formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da 
internet: www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br devendo ser protocolizado na forma 
descrita no subitem 8.4.  
8.2 - O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão, quando for interpor recurso 
contra o gabarito, anexando à bibliografia que justifica o recurso interposto. Formulários 
contendo mais de uma questão não serão aceitos. 
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8.3 – Após a divulgação da nota da prova prática, da nota da prova de títulos e da classificação 
final, poderá o candidato interpor recurso no prazo de 02(dois) dias, utilizando-se do formulário 
específico que estará disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br e 
www.bomjesusdosul.pr.gov.br devendo ser protocolizado na forma descrita no subitem 8.4.  
8.4 - Os recursos deverão ser protocolizados de forma on line através do site www.fauel.org.br , 
desde que dentro do prazo estabelecido nos subitens 8.1 e 8.3.  
8.5 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito.  
8.6 - Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação, ao conteúdo das 
questões da Prova Objetiva, desde que devidamente fundamentados.  
8.7 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL não se responsabilizará pelo não recebimento de recursos por falha no envio ou envio de 
forma incorreta.  
8.8 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 8.1 e 8.3), bem 
como os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal, via fax ou via 
correio eletrônico não serão admitidos nem analisados.  
8.9 - Os recursos da Prova Objetiva serão apreciados por Banca Examinadora, especialmente 
designada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL. O resultado dos recursos da prova objetiva será dado a conhecer, coletivamente, 
mediante publicação dos gabaritos oficiais definitivos a serem publicados nos sites 
www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br e Órgão Oficial do Município de Bom Jesus 
do Sul. Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos 
recursos que ficarão disponíveis nos autos do próprio recurso. 
8.10 - Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial definitivo nos 
sites www.fauel.org.br e www.bomjesusdosul.pr.gov.br e no órgão oficial do Município. 
8.11 - Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão atribuídos 
a todos os candidatos que se submeteram à respectiva prova. Se houver alteração das alternativas 
(a, b, c, d) divulgadas pelo gabarito provisório como sendo a correta, os efeitos decorrentes serão 
aplicados a todos os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido, ou de terem ou 
não marcado a opção divulgada como correta pelo gabarito provisório.  
8.12 - Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em 
duplicidade ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo de resposta que apresenta rasura.  
8.13 - Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado do recurso. 
 
9 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO 
 
9.1 - A classificação final dos candidatos será publicada, no site www.fauel.org.br e 

órgão oficial do Município, sendo ordenada de acordo com os valores decrescentes da 

pontuação final em duas listas. 

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

pelo candidato em forma decrescente e procedida da seguinte forma: 

9.2.1 - Para os cargos de Professor de Educação Infantil e Professor de Educação Física, 

será: 

 

 

 
NF = NO + NT 
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Sendo, 

NF = nota final 

NO = nota da prova objetiva 

NT = Nota da prova de títulos 

 

9.2.2 - Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais Feminino, Auxiliar de Serviços 
Gerais Masculino, Motorista de Veículo e Operador de Máquinas, será: 

 

 

 

Sendo, 

NF = nota final 

NO = nota da prova objetiva 

NP = nota prova prática. 

 
9.2.3 – Para os demais elencados neste edital será: 

 

 

 

Sendo,  

NF = nota final 

NO = nota objetiva 
 
10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
  
10.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que:  
I – obtiver maior nota na prova de conhecimento específico;  
II – obtiver maior nota na prova de títulos, quando houver; 
III – tiver maior idade. 
§ 1º  Persistindo o empate nos critérios previstos nos incisos I, II e III, dar-se-á o desempate 
mediante sorteio, para o qual serão convocados  os candidatos envolvidos na situação.  
 
11 - DA CONVOCAÇÃO  
 
11.1 - Após a realização do Concurso, no momento adequado, o Município de Bom Jesus do Sul 
convocará os candidatos classificados no limite de vagas para assumirem o cargo para o qual 
concorreram e para o qual se classificaram no limite de vagas.  
11.1.1 - O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de convocação, será 
tido como desistente e substituído, na seqüência, pelo classificado imediatamente posterior.  
11.1.2 - O candidato será submetido ao regime estatutário e após nomeado e empossado será 
submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.  

NF = (NO + NP)  
                 2 
 

NF = NO  
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11.1.3 - O candidato que convocado, deixar de atender o Edital de Convocação, terá seu nome 
transportado para o final da lista de classificação, no cargo respectivo, podendo ser novamente 
convocado enquanto vigorar o prazo de validade do concurso.  
11.2 - Será convocado para tomar as providências cabíveis o candidato que se classificar no 
limite de vagas ou que, for convocado após o limite de vagas, como candidato remanescente. 
11.2.1 - É de responsabilidade do candidato aprovado manter o seu endereço atualizado junto ao 
Departamento de Recursos Humanos do município mediante requerimento protocolizado junto 
ao Protocolo Geral do Município de Bom Jesus do Sul.  
11.3 Os editais relativos às etapas posteriores à divulgação da homologação do resultado do 
Concurso serão organizados e publicados pelo Município de Bom Jesus do Sul, que fixará as 
etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla publicidade das mesmas.  
11.4 - O candidato que não atender aos prazos de editais, não comparecer ao local indicado ou 
não satisfizer as exigências previstas será eliminado do Concurso e dará ao Município de Bom 
Jesus do Sul o direito de convocar o próximo candidato classificado.  
11.4.1 - Chamadas remanescentes, caso seja necessário, serão feitas até alcançar o número de 
vagas previsto para o cargo, respeitando os prazos legais, e serão objeto de editais específicos 
com os nomes dos novos candidatos convocados.  
11.5 O candidato convocado deverá atender ao que estabelece o edital e apresentar a seguinte 
documentação:  
I - Cédula de Identidade (R.G.) ou protocolo da identidade e fotocópia. 
II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.  
III - Título de eleitor e fotocópia.  
IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia.  
V - Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e fotocópia. 
VI – Registro no órgão da classe e fotocópia. (quando for o caso)  
VII – Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.  
VIII – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando couber.  
IX – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente.  
X – Atestado de sanidade física e mental.  
XI – Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça 
Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos.  
XII – Comprovante de escolaridade exigida e fotocópia. 
XIII – Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que 
a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio; 
XIV – CNH na categoria “B” para operador de máquinas e CNH na Categoria “D” para 
Motorsita de Veículos e fotocópia. 
11.6 - Os documentos previstos no item 11.5 deverão ser apresentados na forma de fotocópia 
autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no 
local da entrega.  
11.7 - O não-cumprimento dos prazos, a não-apresentação da documentação prevista ou a não-
comprovação do requisito para a nomeação no cargo especificado neste Edital, mesmo para os 
que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem considerados necessários, 
impedirá a  nomeação do candidato e implicará na eliminação do Concurso e na nulidade da 
classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis, sendo 
convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital. 
11.8 - Sendo verificado, a qualquer tempo, falsidade documental, o candidato será eliminado do 
Concurso, com nulidade da classificação e dos seus efeitos decorrentes, sem prejuízos das 
sanções penais aplicáveis. 
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12 - DA NOMEAÇÃO  
 
12.1 - São condições para nomeação:  
I - ter sido aprovado e classificado no Concurso de que trata este Edital;  
II - ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei;  
III - ter Carteira de Trabalho e Previdência Social;  
IV - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de nomeação;  
V - estar em dia com as obrigações eleitorais;  
VI - estar em situação regular com as obrigações militares;  
VII - ter concluído, até a data da nomeação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC, o 
nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;  
VIII - apresentar boa condição de saúde física e mental; 
IX - cumprir as determinações deste Edital;  
X - estar em gozo dos direitos políticos;  
XI - não ter sido demitido de cargo ou função pública, Federal Estadual ou Municipal por justa 
causa.  
12.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no subitem 
12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da convocação, sendo 
eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender quaisquer exigências.  
12.2 - Os candidatos convocados serão submetidos, antes da nomeação, a Perícia Médica Oficial 
que consiste em exames médicos e clínicos e exames complementares para avaliação de sua 
capacidade física e mental para o desempenho das atividades e atribuições do cargo. 
12.2.1 - Exames complementares deverão ser obrigatoriamente realizados pelo candidato e 
apresentados no prazo a ser definido pelo Município de Bom Jesus do Sul, cujas expensas 
correrão por conta do candidato convocado.  
12.2.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no Item anterior caracterizará 
desistência do candidato. 
12.2.3 - A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na entrevista médica, 
intencionalmente ou não, implicará em sua perda do direito à nomeação.  
12.2.4 - O resultado dos Exames Médicos Admissionais será expresso com a indicação de apto 
ou inapto para o exercício das atribuições do cargo.  
12.2.5 - Os candidatos considerados inaptos nos Exames Médicos Admissionais ou que não se 
sujeitarem à realização dos mesmos serão eliminados do Concurso.  
12.2.6 - O candidato Portador de Necessidades Especiais que for convocado para Exames 
Médicos Admissionais deverá submeter-se aos exames previstos para a comprovação da 
deficiência declarada e da compatibilidade para o exercício do cargo.  
12.3 - A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação, 
constante do resultado final.  
12.4 - À Administração Municipal reserva-se o direito de chamar os candidatos aprovados à 
medida de suas necessidades.  
12.5 - Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos documentos 
relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 12.1, sendo desclassificado o 
candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições.  
12.7 - A escolaridade exigida para o cargo deverá ser comprovada no ato da nomeação.   
12.8 - A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a 
apresentação irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o 
candidato do Concurso Público, anulando todos os atos decorrentes da respectiva inscrição ou 
admissão. 
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13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
13.1 - A inscrição para o Concurso Público implicará a aceitação, por parte do candidato, das 
normas contidas neste Edital, bem como de outras que forem necessárias para seu fiel 
cumprimento.  
13.2 - O Concurso Público disciplinado por este Edital tem validade de 02 (dois) anos, a contar 
da data de publicação e homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da Administração Municipal. 
13.3 - O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no prazo de 
validade de que trata o presente Edital.  
13.4 – As vagas além das ofertadas neste Edital serão lotadas nos órgãos de acordo com a 
necessidade do Município.  
13.5 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - 
FAUEL emitirá parecer conclusivo respondendo os recursos interpostos pelos candidatos, os 
quais não serão considerados quando por vias de reclamações verbais.  
13.6 - Não serão apreciadas as reclamações que forem oferecidas em termos inconvenientes, ou 
que não apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias que as justifiquem ou que 
permitam sua pronta apuração.  
13.7 - Ficam aprovados o Anexo I como parte integrante deste Edital.  
13.8 - Os casos omissos serão deliberados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL em conjunto com a Secretaria Municipal da 
Administração, Comissão Especial de Concurso e Procuradoria Geral do Município. 
 
 
 
Bom Jesus do Sul-Pr., 04 de fevereiro de 2014. 
 
 

 
________________________________ 
ORASIL CEZAR BUENO DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
SUPERIOR 
 
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 Bom Jesus do Sul; 
História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Bom Jesus do Sul. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
ADVOGADO 
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. 
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 
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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. 
 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
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. 
 
 
CONTADOR 
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. 
 
 
ENGENHEIRO CIVIL 
Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens Móveis E 
Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias Em 
Processos Judiciais. Projeto De Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações 
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Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos: Discriminações 
Técnicas, Cadernos De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. 
Orçamento De Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições 
Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos Diretos, Leis 
Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, Redes 
Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção - 
Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para 
Aplicação. Concreto: Moldado No Local - Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-
Moldadas - Componentes Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. 
Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. 
Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. Locação Da Obra. Canteiro De Obras: 
Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De Proteção E Segurança, Depósitos e 
Armazenamento De Materiais, Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações. 
Escoramentos. Estruturas Em Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. 
Impermeabilização. Revestimento e Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras - 
Acompanhamento De Cronograma Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. 
Medições De Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações - Estruturas Em 
Concreto Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto 
Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos Administrativos. Índices De 
Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, Lei de Zoneamento e 
Código de Posturas do Município de Bom Jesus do Sul. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do 
Cargo. 
 
 
FARMACÊUTICO 
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 
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Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da 
Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) 
Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 
13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 13.6) 
Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico Guanabara – 
Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; 
Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de Medicina – Harrison – 15ª Edição: 
Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. 
Ministério da Saúde – Assistência Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código 
de Ética Profissional. 
 
 
FISIOTERAPEUTA 
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. 
 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
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. 
 
 
NUTRICIONISTA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de 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 
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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. 
 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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. 
 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física; Objetivos da Educação 
Física; Aspectos técnicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar; Esportes (regras 
oficias); Desenvolvimento Humano – aprendizagem motora; Recreação Escolar; 
Anatomia/fisiologia do exercício; Qualidade de Vida; Parâmetros curriculares nacionais. 
 
 
PSICÓLOGO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 
diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação 
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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. 
 
 
 
ENSINO MÉDIO E TÉCNICO 
 
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 Bom Jesus do Sul; 
História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Bom Jesus do Sul. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Bom Jesus do Sul; Noções básicas de 
portaria, decreto, ofício, arquivo; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao 
público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de 
informática. 
 
 
AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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 5 anos, 
referente à saúde, alimentação e higiene; A 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 Infantil no Sistema de Ensino do 
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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. 
 
 
MOTORISTA DE VEÍCULO 
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. 
 
 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Culturas: Milho, Feijão, Café, Cana de açúcar. Amostragem de solo. Correção de solo. Escolha 
de cultivares. Tratamento de sementes. Plantio: Época, espaçamento, densidade. Produção de 
mudas. Adubação (níveis de fertilidade do solo; relações básicas de nutrientes; recomendações 
baseadas em análise de solo, adubação orgânica). Tratos culturais. Tipos de Cultivos. Plantas 
daninhas e seu controle. Uso de herbicidas. Aplicação de defensivos. Pragas e Doenças de 
importância econômica. Colheita. Classificação. Armazenamento. Comercialização. 
Olericultura: Escolha do terreno. Preparo do solo: aração, gradagem, coleta de amostra de solo, 
sementeiras e canteiros. Preparo de mudas. Plantio:espécie, variedade, épocas, ciclo, 
espaçamento, densidade. Adubação: orgânica e química. Calagem. Transplante. Tratos culturais. 
Tratamento fitossanitário. Herbicida. Colheita e Beneficiamento. Classificação. 
Acondicionamento. Fruticultura: Importância do clima e do solo para fruticultura. Práticas 
culturais em fruticultura. Tecnologia de colheita e de pós-colheita de frutos. Cultura de frutas 
tropicais (citros, manga, goiaba, maracujá e banana). Fertilidade e Conservação de Solos: Visão 
geral sobre a fertilidade do solo. Elementos essenciais às plantas. Transporte de nutrientes no 
solo. Reação do solo. Correção da acidez. Matéria orgânica. Nitrogênio. Fósforo. Potássio. 
Enxofre. Micronutrientes. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação. 
Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e fertilizantes. Recuperação 
de áreas degradadas. Defesa Sanitária Vegetal: Importância e sintomatologia de doenças de 
plantas. Etiologia. Doenças de causas nãoparasitárias. Micologia, fungos fitopatogênicos e 
doenças fúngicas. Epidemiologia. Princípios gerais e práticas de controle de doenças de plantas. 
Defensivos biológicos e químicos. Manejo de controle de pragas. Área Pecuária Manejo 
produtivo: Aspectos gerais de manejo produtivo de bovinos, suínos e aves. Sanidade Animal: 
Principais distúrbios do aparelho locomotor, digestivo e respiratório em bovinos, suínos e aves. 
Mamites e seu controle. Controle de ecto e endoparasitos. Principais zoonoses e seu controle. 
Programas de vacinações em bovinos, suínos e aves. Manejo reprodutivo: Ciclos reprodutivos de 
bovinos e suínos. Inseminação artificial. Distúrbios reprodutivos. Nutrição: Produção e 
conservação de forrageiras, cálculo e mistura de concentrados. Noções Básicas de Inseminação 
Artificial. 
 
 
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 
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, 
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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. 
 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL 
Conhecimentos básicos das estruturas anatômicas da cabeça e pescoço, tecidos moles da 
cavidade bucal e demais componentes do aparelho estomatognático; Conhecimento da fisiologia 
da mastigação e deglutição; Reconhecimento da dentição permanente e temporária através da 
representação gráfica e numérica; Características gerais e idade de irrupção dentária; Morfologia 
da dentição; Noções gerais de microbiologia; Meios de proteção de infecção na prática 
odontológica; Meios de contaminação de hepatite, Aids, tuberculose, sífilis e herpes; Formação e 
colonização da placa bacteriana; Higiene bucal: importância, definição e técnicas; Doença 
periodontal: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, terapêutica básica e 
manutenção; Cárie dental: etiologia, classificação, características clínicas, epidemiologia, 
terapêutica básica e manutenção, métodos de prevenção e identificação de grupos de risco; Uso 
de fluoretos como medicamento em suas variadas formas e toxicologia; Técnicas radiográficas 
intrabucais clássicas e suas variações; Técnicas de afiação do instrumental periodontal; Técnicas 
de isolamento do campo operatório; Técnicas para esterilização de material; Proteção do 
complexo dentina-polpa; Técnicas de aplicação de materiais restauradores; Técnicas de testes de 
vitalidade pulpar;  Conceitos de promoção de saúde; Elaboração e aplicação de programas 
educativos em saúde bucal; Conhecimento do funcionamento e manutenção do equipamento 
odontológico; Reconhecimento e aplicação dos instrumentos odontológicos; 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, Programa Brasil Sorridente, 
Portaria GM/MS nº 599 e GM/MS nº600, de 23/03/2006; Portaria GM/MS nº 1572, de 
29/07/2004; Portaria SAS/MS nº 562 de 30/09/2004; Portaria SAS/MS nº 566 de 06/10/2004; 
Portaria GM/MS nº 283 de 22/02/2005. Educação em Saúde. 
 
 
VIGILANTE SANITÁRIO 
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Conhecimento sobre Ações e Atribuições do Fiscal Sanitário; Conhecimento sobre Processo 
Administrativo (Infração, intimação, termo de ciência, interdição, etc); Conhecimento sobre 
Alimentos; DTA (doenças transmitidas por alimentos); Surtos Endêmicos;  Conhecimento sobre 
Zoonoses, animais peçonhentos (lonomia, aranha marrom, aranha armadeira, escorpiões e 
cobras); Conhecimento sobre dengue, leptospirose e demais doenças veículadas por água e 
alimentos; Leis Federais nºs. 8080/90, 6437/77, 9782/99, 5991/73; Noções de risco em 
epidemiologia e Saúde da Família; Conhecimento sobre coleta de água e alimentos, e como 
informar uma confecção de caixa séptica, sumidouro, desindetização, limpeza de caixas de água; 
Código Sanitário Estadual; Noções de atendimento ao público e gerenciamento de conflitos; 
Conhecimento sobre Ações e Atribuições da Vigilância Sanitária. 
 
 
FUNDAMENTAL 
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 Bom Jesus do Sul; 
História e Geografia do País, Estado do Paraná e Município de Bom Jesus do Sul. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, sua utilidade e aplicação; 
Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de limpeza de: 
móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos, 
passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com 
todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções 
de primeiros socorros. 
 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 
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; 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. 
 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
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Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; 
Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de 
esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator de esteira e 
outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 
 


