EDITAL Nº. 300/2012
O Prefeito Municipal de Sarandi, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais, resolve:

TORNAR PÚBLICO
o presente Edital, destinado a abertura de vagas através do Concurso Público Municipal n°. 300/2012 para
provimento dos cargos efetivos vagos e dos que vagarem na vigência deste concurso para os cargos
constantes no item 2 (dois) deste Edital, os quais integram a Estrutura de Cargos de Provimento Efetivo
da Administração Direta, previstos no Plano de Carreira, Cargos e Salários, sendo regidos pelo Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Sarandi.

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - O Concurso Público, observada a legislação específica que trata da matéria, será regido pelas regras
estabelecidas no presente Edital e executado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.
1.2 - O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de Prova
Objetiva, Prova de Títulos e Prova Prática, de acordo com a especificidade do cargo, em conformidade
com o estabelecido neste Edital.
1.3 - A Prova Objetiva e a Prova de Títulos serão realizadas na cidade de Sarandi, Estado do Paraná, em
data, local e horário a serem divulgados em Edital Específico.
1.4 - A Prova Prática será realizada na cidade de Sarandi. Os candidatos serão convocados por meio de
Edital Específico, o qual mencionará a data, local e horário das provas.
1.5 - As etapas ou fases do Concurso Público, exceto a Prova de Títulos, terão caráter eliminatório, sendo
o candidato automaticamente eliminado da fase seguinte quando não tiver se submetido,
independentemente do motivo, ou não tiver sido habilitado na prova/fase/etapa precedente.
1.6 - Para os cargos de nível superior, o candidato aprovado deve apresentar, no ato da nomeação, registro
no órgão de classe competente, quando exigido.
1.7 - Os candidatos aprovados e nomeados serão submetidos ao regime jurídico Estatutário, nos termos do
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Sarandi – Lei 10/1992, tendo como regime
Previdenciário o Regime Próprio dos Servidores Públicos de Sarandi – PRESERV.
1.8 - Poderá ser atribuído atendimento especial para a realização da Prova Objetiva ao candidato que o
solicitar, desde que justificada a necessidade desse tratamento especial, cuja solicitação deverá ser
efetuada até o dia 10 de maio de 2012, na forma prevista no item 4.4. A solicitação de condições
especiais para a realização da Prova Objetiva será atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de
razoabilidade, mediante apreciação da Coordenação do Concurso.
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1.9 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os atos referentes a
este Concurso Público, por meio da internet, no endereço eletrônico www.fauel.org.br, bem como manter
atualizado o endereço/telefones informado no ato da inscrição para, caso necessário, contatar diretamente
o candidato.
1.10 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, por ordem decrescente de
nota, contendo a primeira a lista geral com a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos Portadores
de Necessidades Especiais. A segunda lista conterá somente a pontuação dos Portadores de Necessidades
Especiais.
1.11 - Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada, no prazo de (5)
cinco dias úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser protocolizada junto à FAUEL –
FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, FAUEL, Avenida
Higienópolis, 174 – 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná.
1.12 - O presente Edital estabelece regras especiais destinadas à realização do Concurso Público, tomando
por base o Regulamento Geral de Concurso, de acordo com os critérios e condições a seguir.

2 - DOS CARGOS A SEREM PROVIDOS

2.1 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo e Curso básico de qualificação.

Salário

R$ 1.012,03

No de vagas

07

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.2 – AUXILIAR DE CUIDADOS DENTÁRIOS
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo com Curso de formação
profissional técnica em área específica.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

02

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

Matemática.
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2.3 – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Fundamental Completo, quando da posse.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

02

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 30,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.4 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ALVAMAR
Ensino Fundamental Completo, quando da posse e residir
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

na

área/microrregião

de

abrangência

da

vaga

disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a
vigência do vínculo empregatício.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

04

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.5 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – C.M.I. – CLÍNICA MATERNA INFANTIL
Ensino Fundamental Completo, quando da posse e residir
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

na

área/microrregião

de

abrangência

da

vaga

disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a
vigência do vínculo empregatício.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

07

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

Matemática.

2.6 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VERÃO
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Ensino Fundamental Completo, quando da posse e residir
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

na

área/microrregião

de

abrangência

da

vaga

disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a
vigência do vínculo empregatício.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

13

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

E$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.7 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BELA VISTA
Ensino Fundamental Completo, quando da posse e residir
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

na

área/microrregião

de

abrangência

da

vaga

disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a
vigência do vínculo empregatício.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

04

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.8 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UNIVERSAL
Ensino Fundamental Completo, quando da posse e residir
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

na

área/microrregião

de

abrangência

da

vaga

disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a
vigência do vínculo empregatício.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

04

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

Matemática.
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2.9 – AUXILIAR DE FARMÁCIA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo, quando da posse.

Salário

R$ 772,45

No de vagas

06

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.10 – ENFERMEIRO PADRÃO
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

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

Salário

R$ 2.302,07

No de vagas

08

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.11 – FARMACÊUTICO
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

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

Salário

R$ 2.150,15

No de vagas

01

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.12 – MÉDICO AUDITOR
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Salário

Ensino Superior Completo em Medicina e registro no
órgão fiscalizador da classe.
R$ 2.170,13 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012
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No de vagas

01

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

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

Salário

Ensino Superior Completo em Medicina e registro no
órgão fiscalizador da classe.
R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

09

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.14 – MÉDICO DERMATOLOGISTA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Dermatologia e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

01

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática. Prova Prática.

2.15 – MÉDICO GINECOLOGISTA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Ginecologia e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
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Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012
No de vagas

04

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.16 – MÉDICO INFECTOLOGISTA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Infectologia e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

01

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática. Prova Prática.

2.17 – MÉDICO ORTOPEDISTA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Ortopedia e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

02

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.18 – MÉDICO PEDIATRA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Pediatria e registro no órgão
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fiscalizador da classe.
Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

04

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática. Prova de Títulos.

2.19 – MÉDICO PSF
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Salário

Ensino Superior Completo em Medicina e registro no
órgão fiscalizador da classe.
R$ 8.163,67 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

03

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.20 – MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Salário

Ensino Superior Completo em Medicina e registro no
órgão fiscalizador da classe.
R$ 7.228,80 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

09

Jornada de trabalho

36 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.21 – MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Pediatria e registro no órgão
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fiscalizador da classe.
Salário

R$ 7.228,80 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

04

Jornada de trabalho

36 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.22 – MÉDICO PSIQUIATRA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Psiquiatria e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.170,13 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

03

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.23 – MOTORISTA “D”
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Fundamental Incompleto e possuir CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) categoria “D”ou “E”.

Salário

R$ 894,46

No de vagas

01

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática. Prova Prática.

2.24 – MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo e possuir CNH (Carteira
Nacional de Habilitação) categoria “D”ou “E”.
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Salário

R$ 1.138,38

No de vagas

04

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática. Prova Prática.

2.25 – NUTRICIONISTA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Superior Completo em Nutrição e registro no
órgão fiscalizador da classe.

Salário

R$ 1.572,66

No de vagas

01

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.26 – ODONTÓLOGO
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Superior Completo em Odontologia e registro no
órgão fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302.07

No de vagas

02

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.27 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

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

Salário

R$ 897,53

No de vagas

10

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
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Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de
Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.28 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo com Curso em Enfermagem e
registro no órgão fiscalizador da classe.

Salário

R$ 897,53

No de vagas

06

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.29 – TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA
Ensino Médio Completo com curso técnico na área,
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

técnica em higiene dental e registro no órgão fiscalizador
da classe.

Salário

R$ 1.621,04

No de vagas

02

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

2.30 – TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo com Curso Profissionalizante na
área de Atuação.

Salário

R$ 712,37

No de vagas

01

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

Matemática.
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3 – DO CADASTRO RESERVA
3.1 – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - INDEPENDÊNCIA
Ensino Fundamental Completo, quando da posse e residir
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

na

área/microrregião

de

abrangência

da

vaga

disponibilizada no ato da inscrição e durante toda a
vigência do vínculo empregatício.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

CR*

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

3.2 – ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO PSF
Ensino Médio Completo com Curso de Atendente de
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Consultório

Dentário/Auxiliar

de

Saúde

Bucal,

reconhecido pelo MEC e inscrição no órgão fiscalizador
da classe.

Salário

R$ 753,64

No de vagas

CR*

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

3.3 – FISIOTERAPEUTA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

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

Salário

R$ 2.302,07

No de vagas

CR*

Jornada de trabalho

40 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
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Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de
Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

3.4 – MÉDICO CARDIOLOGISTA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

Completo

em

Medicina

com

Especialização em Cardiologia e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

CR*

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

3.5 – MÉDICO GASTROENTROLOGISTA
Ensino
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Superior

completo

em

Medicina

com

Especialização em Gastroentrologia e registro no órgão
fiscalizador da classe.

Salário

R$ 2.302,07 + GPD – Gratificação de Produtividade e
Desempenho, conforme Lei Complementar nº 268/2012

No de vagas

CR*

Jornada de trabalho

20 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 80,00
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de

Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

e

Matemática.

3.6 – TELEFONISTA
Requisitos/escolaridade para investidura no cargo

Ensino Médio Completo e Curso Profissionalizante na
Área.

Salário

R$ 665,05

No de vagas

CR*

Jornada de trabalho

30 horas semanais

Taxa de inscrição

R$ 45,00
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Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos na Área de
Tipos de provas

Atuação,

Conhecimentos

Gerais,

Português

Matemática.
(*) CR – Os cargos com esta identificação não possuem vagas imediatas, apenas cadastro de
reserva.
3.1 O cadastro reserva será integrado por todos os candidatos aprovados e classificados no concurso
público, que poderão ser convocados futuramente para realizar avaliação médica e posterior nomeação,
conforme quantitativo de vagas autorizado.
3.2 A convocação dos integrantes do cadastro reserva obedecerá rigorosamente a ordem de classificação
final dos candidatos aprovados e classificados.
3.3 A nomeação dos candidatos integrantes do cadastro reserva observará todos os procedimentos e
critérios estabelecidos neste Edital, inclusive os referentes ã avaliação médica.
3.4 Quando o numero de vagas autorizadas para a convocação de candidatos do cadastro permitir a
aplicação dos percentuais de vagas previstos neste Edital serão convocados candidatos portadores de
necessidades especiais.
3.5 A inclusão no cadastro reserva gera para o candidato apenas a expectativa de direito à convocação e
nomeação, ficando reservado à Administração Pública Municipal o direito de proceder às nomeações, em
número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Concurso
Público.
3.6 Os candidatos inclusos no cadastro reserva não serão convocados pessoalmente para quaisquer atos
decorrentes do Concurso Público, sendo todos os atos publicados no diário Oficial do Município de
Município de Sarandi, no Jornal do Povo de Maringá.

4 – DAS ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
4.1 – As atribuições dos cargos constam do Anexo I, parte integrante deste Edital.

5 - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de inscreverem-se neste Concurso
para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a sua necessidade especial,
devendo o candidato observar no ato da inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital,
também as condições previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas facultadas a esse
grupo.
5.1 - Fica reservado às pessoas com necessidades especiais o percentual de 10% (dez por cento) das vagas
oferecidas neste Concurso Público, de acordo com Decreto Federal 3298/99 e Estatuto do Servidor
Público Lei nº. 10/1992.
5.2 - São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações.
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5.3 - O candidato com necessidades especiais, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40, participará do Concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos, no que concerne ao conteúdo da prova, aos critérios de aprovação,
ao horário e local de aplicação da prova e à nota mínima exigida para aprovação.
5.4 - A pessoa com necessidades especiais deverá fazer a opção por concorrer às vagas reservadas no
momento da inscrição, mediante o preenchimento do Formulário de Inscrição, que deve ser instruído com
os seguintes documentos:
a) laudo médico atestando a espécie e o grau ou nível da necessidade especial, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável causa da
necessidade especial, emitido a partir de 01 de fevereiro de 2012;
b) requerimento de tratamento diferenciado se for o caso, indicando as condições de que necessita para a
realização das provas;
c) requerimento de tempo adicional para a realização das provas, se for o caso, com justificativa
acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua necessidade especial.
5.5 - O candidato com necessidades especiais deverá declarar essa condição ao efetivar sua inscrição até o
dia 10 de maio de 2012, deverá enviar, obrigatoriamente, à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 – 8º Andar, CEP: 86020-908,
Londrina, Estado do Paraná, por meio de correspondência, via SEDEX, o laudo médico a que se refere a
alínea “a” do item 4.4 deste Edital.
5.6 - O candidato com necessidades especiais que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no
item 5.5, observada a alínea “a” do item 5.4, ambos deste Edital, não concorrerá à reserva de vagas para
pessoas com necessidades especiais, mas às vagas gerais, nem receberá o tratamento diferenciado e
especial, ainda que os tenha requerido, não sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.
5.7 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 5.4 deste Edital deverão ser formalizados e
instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 10 de maio de 2012, e serão analisados e decididos
segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.
5.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.4 deste Edital, deverão ser encaminhados
à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida
Higienópolis, 174 – 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por meio de
correspondência, via SEDEX.
5.8.1 - Os requerimentos que não forem encaminhados (postados) até o dia 10 de maio de 2012, que não
estiverem devidamente instruídos com os documentos mencionados nas alíneas “b” e “c” do item 5.4, que
tiverem sido enviados por outro meio que não a correspondência via SEDEX, não serão conhecidos.
5.9 - O candidato com necessidades especiais que não realizar a inscrição de acordo com o disposto no
item 5.4 e 5.8 deste Edital, não receberá o atendimento diferenciado previsto na alínea “b” e o
atendimento especial previsto na alínea “c”, ambos do item 4.4 deste Edital, ainda que inscrito como
pessoa com necessidades especiais, não sendo admitida a interposição de recurso nesta hipótese.
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5.10 - Ao efetuar a inscrição a este Concurso Público como pessoa com necessidades especiais, o
candidato adere às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para todos os efeitos e fins de
direito, que será submetido no Edital de convocação para posse, ao exame de avaliação de
compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas.
5.11 - O candidato que se inscrever como pessoa com necessidades especiais, será convocado no Edital
para posse, ao exame de avaliação de compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas,
devendo comparecer obrigatoriamente, sob pena de perder o direito de se inscrever a esse grupo de
candidatos. Tal avaliação será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.
5.12 - A avaliação será procedida por Junta Médica do Município por meio da Secretaria Municipal de
Saúde.
5.13 - A Junta Médica do Município emitirá parecer, observando:
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo a desempenhar;
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho para a execução
das tarefas;
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que habitualmente utilize em
seu auxílio;
e) A CID – Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos nacional e
internacionalmente.
5.14 - O candidato inscrito como pessoal com necessidades especiais que não tiver confirmada essa
condição, perderá o direito de concorrer às vagas reservadas aos candidatos desse grupo, passando a
integrar o grupo dos demais candidatos do cargo.
5.15 - Para inscrição como pessoa com necessidades especiais, o candidato deverá observar, no momento
da inscrição, os procedimentos específicos previstos no item 4.4 deste Edital, assecuratórios de tratamento
especial a esse grupo, caso contrário não concorrerá às vagas reservadas, mas automaticamente às vagas
de ampla concorrência, e nem terá direito às prerrogativas asseguradas neste Edital às pessoas portadoras
de necessidades especiais.
5.16 - O candidato que for nomeado na condição de pessoa com necessidades especiais não poderá argüir
ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de função, relotação, readaptação, redução de
carga horária, alteração de jornada de trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no
ambiente de trabalho e para o desempenho das atribuições do cargo.
5.17 - O resultado dos candidatos que se declararam pessoas com necessidades especiais será divulgado,
no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do município, juntamente com o resultado da classificação,
observado o item 5.5 deste Edital.
5.18 - As vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais não preenchidas, serão revertidas para
os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral.
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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 cumprirem.
6.2 - Não serão aceitas solicitações de mudança de cargo, sendo a escolha de exclusiva responsabilidade
do candidato no ato da inscrição, não podendo o candidato inscrever-se para mais de um cargo.
6.3 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se das regras deste
Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da nomeação, todos os requisitos exigidos
para o cargo. Não haverá a devolução do valor da taxa de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que
sejam os motivos e mesmo se o candidato não comparecer para a realização das provas.
6.4 O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 26 de abril de 2012 até às
23hs59min do dia 10 de maio de 2012, via internet, no endereço eletrônico da Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br, em cujo sítio
existirá um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO, que deverá ser devidamente
preenchido pelo candidato. As inscrições também poderão ser realizadas junto à Agência do
Trabalhador de Sarandi, localizado no endereço, sito à Rua Salvador Jordano, nº. 548, cidade de
Sarandi, Estado do Paraná, no horário compreendido das 7hs30min às 11hs30min e das 13hs às
17hs, em dias úteis.
6.4.1 - Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa de
inscrição, sendo a impressão do boleto componente do processo de inscrição.
6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 11 de maio de 2012,
mediante a apresentação do boleto bancário, pago referencialmente 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 10 de maio de 2012.
6.6 - A inscrição somente será aceita após a confirmação do pagamento do valor inerente à taxa de
inscrição, não se responsabilizando o Município de Sarandi nem a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, pelo não recebimento da confirmação
bancária do recolhimento do valor da taxa de inscrição.
6.7 - O candidato poderá verificar, no endereço eletrônico www.fauel.org.br e órgão oficial do município,
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
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sua inscrição, por meio do fax (43) 3321-3262, aos cuidados da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.
6.9 - O edital dos candidatos que tiverem as inscrições homologadas será divulgado no site
www.fauel.org.br, bem como publicado no Órgão Oficial do Município, observado o subitem 6.6.
6.10 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular recolhimento da
respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos que tiveram as inscrições
homologadas na forma do subitem 6.9, o qual deverá ser protocolado em link específico no site
www.fauel.org.br, no prazo estabelecido no subitem 6.13.
6.11 - A data, horário e os locais de realização das provas objetivas serão divulgados pela internet, no
endereço eletrônico www.fauel.org.br e no órgão oficial do município.
6.12 - Pode o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, o qual estará indicando a data, o local, o horário e
o endereço de realização da prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção do
Cartão de Inscrição, por meio de impressão.
6.13 - Após decorridos 05 (cinco) dias da publicação do Edital de Homologação das inscrições, a
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL não se
responsabilizará por inscrições não recebidas, em decorrência de ordem técnica, falhas de comunicação,
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que
impossibilitem a transferência de dados.

7 - DAS PROVAS
7.1 - PROVA OBJETIVA
7.1.1 - Será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os conteúdos
programáticos constantes do Anexo II, deste Edital, sendo as questões de múltipla escolha (a, b, c, d),
distribuídas entre as áreas dispostas conforme abaixo:
7.1.1.1 - Para os cargos de ENFERMEIRO PADRÃO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA,
MÉDICO CLÍNICO GERAL, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO DERMATOLOGISTA,
MÉDICO GASTROENTROLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO INFECTOLOGISTA,
MÉDICO

ORTOPEDISTA,

MÉDICO

PEDIATRA,

MÉDICO

PSIQUIATRA,

MÉDICO

PLANTONISTA CLÍNICO GERAL, MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRAIA, NUTRICIONISTA E
ODONTÓLOGO, serão:
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ÁREA DE CONHECIMENTO

NÚMERO DE

VALOR

VALOR

QUESTÕES

UNITÁRIO

TOTAL

QUESTÕES

QUESTÕES

06

1,0

6,00

Matemática

04

1,0

4,00

Conhecimentos Gerais

04

3,00

12,00

Conhecimentos Específicos na Área

16

3,00

48,00

30

-------

70,00

NÚMERO DE

VALOR

VALOR

QUESTÕES

UNITÁRIO

TOTAL

QUESTÕES

QUESTÕES

06

2,00

12,00

Matemática

04

2,00

8,00

Conhecimentos Gerais

04

4,00

16,00

Conhecimentos Específicos na Área

16

4,00

64,00

30

-------

100,00

Língua Portuguesa/Interpretação de
Texto

de Atuação
Total de Questões

7.1.1.2 - Para os demais cargos elencados neste Edital será:
ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa/Interpretação de
Texto

de Atuação
Total de Questões

7.1.2 - A Prova Objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados no Edital de
Homologação das Inscrições e no Cartão de Inscrição dos candidatos.
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 - A lista com a indicação dos locais da prova estará disponível no endereço eletrônico
www.fauel.org.br e órgão oficial do município.
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;
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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 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.
7.1.15 - A duração da Prova Objetiva será de 4 (quatro) horas, nas quais esta incluso o tempo para o
preenchimento do cartão-resposta. O controle do tempo de aplicação da prova e as informações a respeito
do tempo transcorrido, durante a realização da prova, serão feitos pelos fiscais de sala.
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.
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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 04 de abril de 2012 (postado), o qual deverá ser encaminhado à Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º
Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX.
7.1.26 - Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva será observado os seguintes critérios: serão
considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem 50% (cinqüenta por cento) de acerto na
matéria de conhecimento específico e, na SOMA das notas, nota igual ou superior a 50% (CINQÜENTA
POR CENTO). Serão automaticamente eliminados do Concurso Público, os candidatos que não
obtiverem a nota mínima prevista neste item.

7.2 - PROVA DE TÍTULOS
7.2.1 - A Prova de Títulos, apenas para os cargos de ENFERMEIRO PADRÃO, FARMACÊUTICO,
FISIOTERAPEUTA,
DERMATOLOGISTA,

MÉDICO

CLÍNICO

MÉDICO

GERAL,

MÉDICO

GASTROENTROLOGISTA,

CARDIOLOGISTA,
MÉDICO

MÉDICO

GINECOLOGISTA,

MÉDICO INFECTOLOGISTA, MÉDICO ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO
PSIQUIATRA, MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL, MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA,
NUTRICIONISTA E ODONTÓLOGO, 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.
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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

Subitem 7.2.4.1

6,0

Especialização na área*

3,5

7,0

Mestrado na área*

8,0

8,0

Doutorado na área*

9,0

9,0

Aperfeiçoamento na área*

* Entende-se por área, os programas que tenham relação direta com a área em que irá atuar.
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 8 (oito) a 30 (trinta) horas, será atribuído 0,5 (zero vírgula cinco)
ponto por certificado;
b) Certificados com carga horária de 31 (trinta e uma) a 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,0 (um) ponto
por certificado;
c) Certificados com carga horária acima de 60 (sessenta) horas, será atribuído 1,25 (um vírgula vinte e
cinco) ponto por certificado;
d) Certificados com carga horária inferior a 8 (oito) horas não serão pontuados.
7.2.4.2 - Os cursos de que trata o subitem 7.2.4.1 só serão válidos se realizados, início e término, no
período dos últimos cinco anos considerando o último dia de inscrição.
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, conforme Edital de Convocação e no qual constará
local, data e horário. O Edital de Convocação, estará disponível no site www.fauel.org.br e órgão oficial
do município.
7.2.7.1 - Os títulos deverão ser entregues diretamente no local destinado para entrega pessoalmente pelos
candidatos ou por meio de procuração com firma reconhecida. Não serão aceitos títulos enviados via fax,
via postal ou outra forma que não seja o protocolo direto no local destinado para entrega dos títulos.
7.2.8 - Não será admitida, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a entrega dos títulos
e/ou após a data e horário estipulados para sua entrega no Edital de Convocação. O candidato deverá
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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 no Edital de Convocação para entrega dos Títulos. O candidato que
receber pontuação zero, não será eliminado do Concurso Público, mantendo esta pontuação, juntamente
com a nota da Prova Objetiva, para cálculo da classificação final.
7.2.14 - Não serão admitidos, sob qualquer hipótese, títulos encaminhados via postal, fax, correio
eletrônico ou anexados em protocolos de recursos administrativos.
7.2.15 - O edital com o resultado da pontuação da Prova de Títulos será divulgado 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 - DA PROVA PRÁTICA
7.3.1 - A Prova Prática terá caráter eliminatório e classificatório e será aplicada aos seguintes cargos:
MOTORISTA “D” E MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU.
7.3.2 Os candidatos que não forem aprovados na prova objetiva, não participarão da Prova Prática,
conforme subitem 1.5.
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7.3.3 - O candidato para realizar a Prova Prática para os cargos Motorista “D”e Motorista Socorrista SAMU, deverão apresentar a CNH – Carteira Nacional de Habilitação, conforme especificado nos
subitens 2.24 e 2.25.
7.3.4 - A Prova Prática será realizada em data, local e horário estabelecido no Edital de Convocação para
Prova Prática que será divulgado no site www.fauel.org.br e no órgão oficial do município. 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 - Para os cargos de Motorista “D” e Motorista Socorrista - SAMU, serão avaliados os seguintes
pontos:
7.3.5.1.1 A prova prática para os empregos de Motorista “D” e Motorista Socorrista – SAMU será
realizada através de examinador (es), que durante o percurso utilizara (ão) o sistema de avaliação
praticado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, em percurso pré
estabelecido, onde serão avaliados os seguintes itens: verificação das condições do veículo (acessórios e
situação mecânica), habilidade e cuidados básicos na condução do veículo.
7.3.5.1.2 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 (01 ponto).
7.3.5.1.3 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 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50,00 (cinquenta vírgula
zero zero) pontos na Prova Prática.
7.3.7 - A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva e prova prática implicará,
automaticamente, na sua exclusão do concurso.

8 - DOS RECURSOS
8.1 - Após a divulgação do gabarito, o candidato poderá interpor recursos no prazo de 2 (dois) dias úteis,
utilizando de formulário específico que estará disponível no seguinte endereço da internet:
www.fauel.org.br, cujo recurso deverá ser enviado na forma descrita no subitem 8.5.
8.2 - O candidato deverá utilizar um formulário para cada questão, quando for interpor recurso contra o
gabarito, anexando à bibliografia que justifica o recurso interposto. Formulários contendo mais de uma
questão não serão aceitos.
8.3 - A partir da divulgação da pontuação obtida pela análise dos títulos, poderá o candidato, no prazo de
2 (dois) dias úteis, interpor recurso, mediante requerimento em formulário específico que estará
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disponível no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br, cujo recurso deverá ser enviado na forma
descrita no subitem 8.5.
8.4 - A partir da divulgação da pontuação obtida na Prova Prática, poderá o candidato, no prazo de 2
(dois) dias úteis, interpor recurso, mediante requerimento em formulário específico que estará disponível
no seguinte endereço da internet: www.fauel.org.br, cujo recurso deverá ser enviado na forma descrita no
subitem 8.5.
8.5 – Os recursos deverão ser encaminhados no site www.fauel.org.br em link específico, desde que
dentro dos prazos estabelecidos nos subitens 8.1, 8.3, 8.4 deste Edital.
8.6 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito.
8.7 - Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação, ao conteúdo das questões da
Prova Objetiva e à pontuação da Prova de Títulos, desde quem devidamente fundamentados.
8.8 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL não se
responsabilizará pelo não recebimento de recursos por falha no envio ou envio de forma incorreta.
8.9 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitens 8.1, 8.3, 8.4), bem como
os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal, via fax ou via correio eletrônico
não serão admitidos nem analisados.
8.10 - Os recursos da Prova Objetiva, Prova Prática e Prova de Títulos serão apreciados por Banca
Examinadora, especialmente designada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Estadual de Londrina - FAUEL, que os julgará em até 10 (dez) dias úteis. O resultado dos recursos da
prova objetiva será dado a conhecer, coletivamente, mediante publicação dos gabaritos oficiais definitivos
a serem publicados no site www.fauel.org.br e órgão oficial do município e o resultado dos recursos da
Prova de Títulos e Prova Prática será dado a conhecer, coletivamente, mediante publicação nos mesmos
locais. Os candidatos recorrentes não serão comunicados individualmente do resultado dos recursos, que
ficará disponível nos autos do próprio recurso.
8.11 - Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial definitivo no site
www.fauel.org.br e no órgão oficial do Município.
8.12 - Os pontos relativos às questões objetivas que, porventura, forem anuladas, serão atribuídos a todos
os candidatos que se submeteram à respectiva prova. Se houver alteração das alternativas (a, b, c, d)
divulgadas pelo gabarito provisório como sendo a correta, os efeitos decorrentes serão aplicados a todos
os candidatos, independentemente de terem ou não recorrido, ou de terem ou não marcado a opção
divulgada como correta pelo gabarito provisório.
8.13 - Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado, em duplicidade
ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo de resposta que apresenta rasura.
8.14 - Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado do recurso.

9 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO
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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,
conforme previsto no item 1.10 deste Edital, por cargo e nome.
9.2 - A classificação final no Concurso Público será obtida através da pontuação obtida pelo candidato em
forma decrescente e procedida da seguinte forma:
9.2.1 - Para os cargos de ENFERMEIRO PADRÃO, FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO
CLÍNICO GERAL, MÉDICO CARDIOLOGISTA, MÉDICO DERMATOLOGISTA, MÉDICO
GASTROENTROLOGISTA, MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO INFECTOLOGISTA, MÉDICO
ORTOPEDISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO PLANTONISTA
CLÍNICO GERAL, MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRAIA, NUTRICIONISTA E ODONTÓLOGO,
será:

NF = NO + NT

Sendo,
NF = nota final
NO = nota da prova objetiva
NT = nota da prova de títulos

9.2.2 - Para os cargos de MOTORISTA “D” e MOTORISTA SOCORRISTA - SAMU, será:

NF = (NO + NP)
2
Sendo,
NF = nota final
NO = nota da prova objetiva
NP = nota prova prática.

9.2.3 - Para os demais elencados neste edital será:

NF = NO

Sendo,
NF = nota final
NO = nota da prova objetiva

10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
10.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que tiver:
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a) maior idade dentre os de idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme estabelece a Lei nº
10.741/2003 (Lei do Idoso), completos até o último dia de inscrição, considerando-se o ano, o mês e o dia
do nascimento;
b) maior nota na matéria de conhecimento específico da Prova Objetiva;
c) maior nota na prova prática, quando houver;
d) maior nota na prova de língua portuguesa/interpretação de texto;
e) maior nota na prova de matemática;
f) maior nota obtida na prova de títulos quando houver;
g) maior idade dentre os de idade inferior a 60 (sessenta) anos;
h) sorteio.

11 - DA CONVOCAÇÃO
11.1 - O candidato aprovado e convocado deverá comparecer na Departamento de Recursos Humanos da
Prefeitura do Município de Sarandi, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do primeiro dia
subsequente a publicação para dar início ao seu procedimento de nomeação.
11.2 - Após a nomeação a posse ocorrerá no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados da
publicação oficial do ato de provimento.
11.3 - O candidato empossado, será submetido a estágio probatório de 03 (três) anos de efetivo exercício,
período em que será avaliado quanto ao exercício de suas atribuições, idoneidade moral, assiduidade,
disciplina, eficiência, pontualidade e responsabilidade, se aprovado, será considerado efetivo.
11.4 - O candidato ao cargo público deverá apresentar os elementos comprobatórios e a declaração,
referidos neste edital, no ato da posse.
11.5 - O prazo para o servidor entrar em exercício será de 03 (três) dias, contados da data de posse.
11.6 - Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo previsto no parágrafo
anterior.
11.7 - O não comparecimento dentro do prazo estabelecido na convocação ou a apresentação dentro dos
prazos estabelecidos, porém sem satisfazer as exigências previstas em Edital, implicará a inabilitação do
candidato para o concurso, reservando ao Município o direito de convocar o próximo candidato da lista de
classificação.

12 - DA NOMEAÇÃO
12.1 - São condições para nomeação:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação;
c) apresentação dos documentos comprovando a escolaridade e demais requisitos exigidos para o cargo;
d) estar em dia com as obrigações eleitorais;
e) estar quite com o serviço militar, quando do sexo masculino;
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f) gozar de boa saúde física e mental, apurada por órgão indicado pela Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura de Sarandi;
g) não registrar antecedentes criminais, encontrando–se no pleno exercício dos seus direitos civis e
políticos;
h) não haver sofrido, no exercício de função pública, penalidade por prática de atos desabonadores;
i) apresentação dos documentos pessoais exigidos para nomeação.
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 qualquer das exigências.
12.2 - Todos os candidatos, por ocasião de sua convocação para nomeação, serão submetidos a uma
avaliação Clínica por órgão indicado pelo Departamento de Recursos Humanos do Município, sendo
considerado inapto para o cargo, aquele que não gozar de boa saúde física e mental.
12.3 - A nomeação dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de classificação, constante do
resultado final.
12.4 - A 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.
12.6 - A escolaridade exigida para o cargo deverá ser comprovada no ato da posse.
12.7 - A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou a apresentação
irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará o candidato do Concurso
Público, anulando–se todos os atos decorrentes da respectiva inscrição ou nomeação.

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.
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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 - Os cargos que não necessitem de prova prática ou prova de títulos, poderão ser homologados após
vencidas suas etapas.
13.8 - Ficam aprovados os Anexos I, II e como partes integrantes deste Edital.
13.9 - Os casos omissos serão deliberados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Estadual de Londrina - FAUEL, em conjunto com a Secretaria Municipal da Administração, Comissão
Especial de Concurso e Procuradoria Geral do Município.

Prefeitura Municipal de Sarandi, 20 de abril de 2012.

__________________________________
Prefeito Municipal

29

ANEXO I

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Descrição: Executam serviços administrativos, atendem contribuintes, fornecedores; tratam de
documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos preenchimentos dos
mesmos, preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de escritórios; utiliza as ferramentas
disponíveis, como maquina de escrever, micro computador, maquina de calcular.
Características do Trabalho: Trabalham nos mais variados ramos de atividades públicas, e se
organizam em equipe, tendo supervisão permanente. O ambiente de trabalho é fechado e o horário é
diurno.

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
Descrição: Compreende o conjunto de atividades destinadas a separar edicamentos e produtos afins, de
acordo com a prescricao ou receita medica, sob orientacao do profissional farmaceutico, como receber,
conferir, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos; entregar medicamentos diariamente
e produtos afins nas unidades de interacao; separar requisicoes e receitas; providenciar, atraves de
microcomputadores, a atualização de entradas e saidas de medicamentos; fazer a transcricao em sistema
informatizado da prescricao medica; executar outras atribuicoes afins. Diferencas entre os Medicamentos
Etico, Genericas e Medicamentosas. Nocoes de controle de estoque. Boas praticas em farmacia. Nocoes
de Informatica. Orientacoes farmacologicas aos clientes. Nocoes básicas de farmacologia r Portaria
344/98, Lei 5.991/73, de 17/12/73. Boas praticas de dispensacao. Portaria GM/MS 1.311 de 23/07/2002.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ALVAMAR
Descrição: *Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que
atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! Quem é o agente comunitário? È
alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança
natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em contato permanente com as
famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. É
também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais
distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de
abrangência. As atribuições específicas do ACS são as seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da
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Atenção Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – C.M.I.
Descrição: *Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que
atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! Quem é o agente comunitário? È
alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança
natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em contato permanente com as
famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. É
também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais
distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de
abrangência. As atribuições específicas do ACS são as seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da
Atenção Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – INDEPENDÊNCIA
Descrição: *Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que
atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! Quem é o agente comunitário? È
alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança
natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em contato permanente com as
famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. É
também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais
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distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de
abrangência. As atribuições específicas do ACS são as seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da
Atenção Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – VERÃO
Descrição: *Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que
atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! Quem é o agente comunitário? È
alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança
natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em contato permanente com as
famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. É
também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais
distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de
abrangência. As atribuições específicas do ACS são as seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da
Atenção Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BELA VISTA
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Descrição: *Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que
atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! Quem é o agente comunitário? È
alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança
natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em contato permanente com as
famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. É
também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais
distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de
abrangência. As atribuições específicas do ACS são as seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da
Atenção Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UNIVERSAL
Descrição: *Agente Comunitário de Saúde (ACS) mora na comunidade e está vinculado à USF que
atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde da Família! Quem é o agente comunitário? È
alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança
natural que exerce. O ACS funciona como elo entre e a comunidade. Está em contato permanente com as
famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por toda a equipe. É
também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais
distintos: o do saber científico e o do saber popular. O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de
abrangência. As atribuições específicas do ACS são as seguintes: - Realizar mapeamento de sua área; Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; - Identificar indivíduos e famílias
expostos a situações de risco; - Identificar área de risco; - Orientar as famílias para utilização adequada
dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico,
quando necessário; - Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, na áreas prioritárias da
Atenção Básicas; - Realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias
sob sua responsabilidade; - Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe,
sobre a situação das família acompanhadas, particularmente aquelas em situações de risco; - Desenvolver
ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças; -
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Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e
melhoria do meio ambiente, entre outras; - Traduzir para a ESF a dinâmica social da comunidade, suas
necessidades, potencialidades e limites; - Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que
possa ser potencializados pela equipe.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
Descrição: Visitam domicílios periodicamente; sob orientação e supervisão de profissionais da saúde;
orientam a comunidade e rastreiam focos de doenças específicas; promovem educação sanitária e
ambiental; participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem
comunicação entre unidade de saúde, autoridades e comunidade; participam de reuniões profissionais.
Executam tarefas administrativas.
Característica do Trabalho: São servidores públicos, atuam no ramo da saúde. Trabalham em equipe,
sob supervisão permanente em horários diurnos. Trabalham em local fechado ou a céu aberto,
dependendo da necessidade. Freqüentemente são expostos às variações de temperatura, doenças
contagiosas e risco de acidentes com material perfurocortantes.

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF
Descrição: *Proceder à desinfecção e esterilização de materiais e instrumento utilizados; - Sob
supervisão do cirurgião dentista ou do THD, realizar procedimentos educativos e preventivos aos
usuários, individuais ou coletivos, como evidenciação de placa bacteriana, escovação supervisionada,
orientações de escovação, uso de fio dental; - Preparar e organizar o instrumental e materiais (sugador,
espelho, sonda, etc.) necessário para o trabalho; - Instrumentalizar o cirurgião dentista ou THD durante a
realização de procedimentos clínicos(trabalho a quatro mão); - Agendar o paciente e orientá-lo ao retorno
e à preservação do tratamento; - Acompanhar e desenvolver trabalhos com a equipe de Saúde da Família
no tocante à saúde bucal.

CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOS DENTÁRIOS
Descrição: Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, em órgãos
públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de projetos educativos e de orientação de
higiene bucal. Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões técnicas.
As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.
Características do Trabalho: Desenvolvem o trabalho individualmente ou em equipe, trabalham em
conjunto com o cirurgião dentista para restabelecer a capacidade mastigatória e estética (dentária ou
facial) por meio de próteses. Orientam a população e os pacientes sobre a prevenção e tratamento das
doenças bucais. Os auxiliares de consultório dentário exercem atividades de apoio ao THD e ao cirurgião
dentista. Trabalham em locais fechados, podem permanecer em posições desconfortáveis, durante longos
períodos. Podem estar sujeitas a exposições de fotopolimerizadoras, material tóxico, radiações e ruídos.
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CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO
Descrição: Assistência ao paciente e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em
domicílio, realizando consultas e procedimentos de maior complexidade e prescrevendo ações;
coordenam e aditam serviços de enfermagem, implementam ações para a promoção da saúde junto à
comunidade. Podem realizar pesquisas.
Características do Trabalho: Atuam nas áreas de saúde, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em
domicílio e serviços sociais. São servidores públicos, trabalham em equipe ou individual, com supervisão
em ambientes fechados e com revezamento de turnos (diurno/noturno). São expostos a riscos biológicos.

CARGO: FARMACÊUTICO
Descrição: Realizam tarefas específicas de desenvolvimento, produção, controle, armazenamento,
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos, alimentos especiais,
imunobiológicos. Realizam análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e
bromatológicas; participam da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos;
exercem fiscalização sobre estabelecimentos, produtos, serviços e exercício profissional; orientam sobre
uso de produtos e prestam serviços farmacêuticos. Podem realizar pesquisa sobre os efeitos de
medicamentos e outras substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham em órgãos públicos, principalmente na
área da saúde, em farmácias, no controle e distribuição de remédios. Fiscalizam e controlam redes de
distribuição de remédios psicotropicos, no município.
CARGO: FISIOTERAPEUTA
Descrição: Atendem pacientes e clientes para prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas utilizando
protocolos e procedimentos específicos de fisioterapia, terapia ocupacional e ortopedia. Habilitam
pacientes e clientes; realizam diagnósticos específicos; analisam condições dos pacientes. Orientam
pacientes, clientes, familiares, cuidadores e responsáveis; avaliam baixa visão; ministram testes e
tratamentos ortopédicos no paciente. Desenvolve programas de prevenção, promoção de saúde e
qualidade de vida; exercem atividades técnico-científicas.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, de educação e de
serviços sociais, trabalham de forma individual ou em equipes multiprofissionais. Atuam em consultórios,
hospitais, ambulatórios clínicos, escolas, domicílios, em ambientes fechados ou abertos, em horários
diurnos e noturnos. Podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
Descrição: Compreende os cargos que se destinam a supervisionar e avaliar procedimentos médicos e a
levantar custos e dispêndios nos atendimentos na área de saúde, domínio da legislação referente ao SUS,
orçamento e responsabilidade fiscal e outras em seu âmbito de atuação e conhecimentos de processador
de textos e de planilha eletrônica. Auditar os serviços hospitalares e ambulatoriais públicos, contratados
ou conveniados de acordo com a legislação aplicável pelo Sistema Único de Saúde; Analisar prontuários
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médicos, laudos médicos, fichas clinicas, fichas de atendimentos ambulatoriais e demais documentos de
pacientes para avaliar o procedimento executado, conforme normas vigentes do Sistema Único de Saúde;
Avaliar a adequação, a resolutividade e qualidade dos procedimentos e serviços de saúde disponibilizados
a população no âmbito técnico e cientifico; Utilizar os sistemas de informação do SUS implantados, para
subsidiar as analises e revisões realizadas sobre os serviços realizados no Município; Analisar relatórios
gerenciais dos Sistemas de Pagamento do SUS, SIA (Sistema de Informações Ambulatoriais) e SIH
(Sistemas de Informações Hospitalares), e os demais Sistemas de Informações que forem implantados no
Município; Realizar auditorias programadas para verificação “in loco” da qualidade da assistência
prestada aos usuários do SUS, verificando estrutura física, recursos humanos, fluxos, instrumentais e
materiais necessários para realização de procedimentos nas unidades de saúde sob gestão do Município;
Realizar auditorias especiais para apurar denuncias ou indícios junto aos prestadores de serviços do SUS,
sob gestão do Município; Analisar os mecanismos de hierarquização, referencia e contra referencia da
rede

de

serviços

de

saúde;

Autorizar

internações

hospitalares

e

procedimentos

de alto

custo/complexidade. Prestar assistência integral a saúde do individuo, utilizando todo a sua capacidade
técnica profissional e dos meios propedêuticos, de apoio diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos existentes
e reconhecidos pela comunidade medica cientifica no modelo mundial, bem como, desenvolver ações no
âmbito da Saúde Coletiva, direto ou indiretamente na busca da promoção da saúde, prevenção das
doenças, para conseguir melhor qualidade de vida a população; Aferir a preservação dos padrões
estabelecidos e proceder o levantamento de dados que permitem ao SNA conhecer a qualidade, a
quantidade, os custos e os gastos da atenção a saúde; Avaliar objetivamente os elementos componentes
dos processos da instituição, serviço ou sistema aditado, objetivando a melhoria dos procedimentos
através da detecção de desvios dos padrões estabelecidos; Avaliar a qualidade, a propriedade e a
efetividade dos serviços de saúde prestados a população, visando a melhoria progressiva da assistência a
saúde; Produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o
aperfeiçoamento dos SUS para a satisfação do usuário; Determinar a conformidade dos elementos de um
sistema ou serviço, verificando o cumprimento das normas e requisitos estabelecidos; Levantar subsídios
para a analise critica da eficácia do sistema ou serviço e seus objetivos; Verificar a adequação, legalidade,
eficiência, eficácia e resolutividade dos serviços de saúde e a aplicação dos recursos da União repassados
a Estados, Município e Distrito Federal; Avaliar a qualidade de assistência a saúde prestada e seus
resultados, bem como apresentar sugestões para seu aprimoramento; Avaliar a execução das ações de
atenção a saúde, programas, contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos convênios,
acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres; Verificar o cumprimento da Legislação Federal,
Estadual, Municipal e normalização especifica do setor saúde; Observar o cumprimento pelos órgãos e
entidades dos princípios fundamentais de planejamento de competência e controle; Avaliar o
desenvolvimento das atividades de atenção a saúde desenvolvida pelas unidades prestadoras de serviço
SUS; Prover ao aditado oportunidade de apropriar os processos sob sua responsabilidade; Responder
pelos livros de registros; Participar de programas de saúde publica, acompanhando a implantação e
avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações
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educativas de prevenção as doenças infecciosas, visando preservar a saúde no municipio; Participar de
reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde e o bem estar da comunidade; Zelar pela conservação de boas
condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento adequados, visando proporcionar
aos pacientes um melhor atendimento; Participar de junta medica; Efetuar exames médicos, emitir
diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de tratamento para diversos tipos de
enfermidades, aplicando recursos da medicina; Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo
superior imediato.TIC

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Caracterítiscas do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
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Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO GASTROENTROLOGISTA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
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implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.
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CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
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saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicita exames médicos; emitem diagnósticos,
prescreve medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades;
implementam ações para promoção da saúde; coordenam programas e serviços em saúde, efetuam,
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem-estar do
paciente; efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas; elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examina o
paciente. Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físico e
complementares, para efetuar a orientação adequada., analisa e interpreta resultados de exames de raio X,
bioquímicos, hematológicos e outros, prescreve medicamentos, efetua exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos. Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho. Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender às determinações legais. Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento. Executa outras tarefas correlatas
determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
Descrição: Realiza consultas e atendimentos médicos; emitem diagnósticos, prescreve tratamento. Aplica
seus conhecimentos utilizando recursos de Medicina preventiva e terapêutica para promover, proteger e
recuperar a saúde dos clientes e da comunidade. Realiza a promoção, prevenção e reabilitação de
portadores de transtornos mentais. Participa de Junta Medica quando convocado. Executa tarefas afins.
Coordenam programas e serviços em saúde, efetuam perícias, auditorias e sindicâncias medicas; elaboram
documentos e difundem conhecimentos da área medica.
CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicitam exames médicos, emitem diagnósticos,
prescrevem medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
implementam ações para promoção da saúde, coordenam programas e serviços em saúde, efetuam
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do
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paciente, efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examinam o
paciente.Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares para efetuar orientação adequada, analisa e interpreta exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho.Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender as determinações legais.Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento.Executa outras atividades
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
Descrição: Realizam consultas e atendimentos médicos, solicitam exames médicos, emitem diagnósticos,
prescrevem medicamentos e outras formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades,
implementam ações para promoção da saúde, coordenam programas e serviços em saúde, efetuam
aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica, para promover a saúde e o bem estar do
paciente, efetua perícias, auditorias e sindicâncias médicas elaboram documentos e difundem
conhecimentos da área médica.
Características do Trabalho: São servidores públicos, trabalham nas áreas de saúde, examinam o
paciente.Registra a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e
complementares para efetuar orientação adequada, analisa e interpreta exames médicos destinados à
admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas exigências da capacidade
física e mental das mesmas, para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.Presta atendimento de
urgência em casos de acidentes de trabalho.Emite atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e
de óbito, para atender as determinações legais.Participa de programas de saúde pública, acompanhando a
implantação e avaliação dos resultados, assim como a realização em conjunto com equipe da unidade de
saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando preservar a saúde no município.
Zela pela conservação de boas condições de trabalho, quanto ao ambiente físico, limpeza e arejamento
adequados, visando proporcionar aos pacientes um melhor atendimento.Executa outras atividades
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.

CARGO: MÉDICO PSF
Descrição: Realizar consultas clinicas aos usuários da sua área adstrita; - Executar as ações de assistência
integral em todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; - Realizar
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consultas e procedimentos na USF e, quando necessário, no domicílio; - Realizar as atividades clínicas
correspondentes ás áreas prioritárias na intervenção na atenção Básica, definidas na Norma Operacional
da Assistência à Saúde - NOAS 2001;- Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; - Fomentar a
criação de grupos de patologias especificas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc; Realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências;- Encaminhar aos serviços de maior
complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um
sistema de acompanhamento e referência e contra-referência; - Realizar pequenas cirurgias ambulatórias;
- Indicar internação hospitalar; - Solicitar exames complementares; - Verificar e atestar óbito. Realizar
visitas domiciliares para assistência, atua nos grupos e também na educação continuada, e em serviço na
unidade de saúde da família.

CARGO: MOTORISTA “D”
Descrição: Dirigem e manobram à frota de veículos municipais da tais como caminhões, ônibus,
microônibus e peruas escolares,e transportam pessoas, cargas ou valores, conforme itinerário previsto.
Seguindo as regras de trânsito, para transportar estudantes dentro e fora de uma localidade. Realizam
verificações e manutenções básicas do veículo, realizar inspeções em veículos, vistoriar cargas, além de
verificar documentação de veículos e de cargas. e utilizam equipamentos e dispositivos especiais tais
como sinalização sonora e luminosa. Trabalham seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e
proteção ao meio ambiente.
Características do Trabalho: São servidores públicos, dirige o veículo, obedecendo ao Código Nacional
de Trânsito. Inspeciona o veículo, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo
do cárter, testa freios e parte elétrica, para certificar-se de suas condições de funcionamento. Providencia
os serviços de manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar seu
perfeito estado. Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura, para
permitir sua manutenção abastecimento. Mantém a limpeza do veículo, deixando-o em condições
adequadas de uso. O trabalho é realizado de forma individual, em veículos, em horários irregulares, sob
supervisão. Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU
Descrição: Conduzir veículo terrestre de urgência destinado ao atendimento e transporte de pacientes;
conhecer integralmente o veiculo e realizar manutenção básica do mesmo; estabelecer contato radiofônico
(ou telefônico) com a central de regulação medica e seguir suas orientações; conhecer a malha viária
local; conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial
local; auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte a vida; auxiliar a equipe nas imobilizações
e transporte de vitimas; realizar medidas de reanimação cardiorespiratoria básica; identificar todos os
tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde.

CARGO: NUTRICIONISTA
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Descrição: Prestam assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos); planejam,
organizam, administram e avaliam unidades de alimentação e nutrição; efetuam controle higiênicosanitário; participam de programas de educação nutricional; produzem cardápios para as redes escolares,
podem estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor, ministram cursos. Atuam em
conformidade ao Manual de Boas Práticas.
Características do Trabalho: Atuam nas seguintes áreas: alimentação coletiva (creches, escolas, cesta
básica, clínica (hospitais, ambulatório, consultório, banco de leite, atendimento domiciliar, esporte; saúde
coletiva (programas institucionais, unidades primárias de saúde); saúde pública (vigilância sanitária e
vigilância institucional); São servidores públicos, com supervisão. Executam seu trabalho em ambiente
fechado e em horário diurno, podendo, em alguns casos, trabalhar em horário irregular.

CARGO: ODONTÓLOGO
Descrição: Diagnostica e orientam pacientes e executam tratamento odontológico, realizando, entre
outras atividades, radiografias e ajuste oclusal, aplicação de anestesia, extração de dentes, tratamento de
doenças gengivais e canais, cirurgias

bucomaxilofaciais, implantes, tratamentos estéticos e de

reabilitação oral, confecção de prótese oral e extra-oral. Diagnosticam e avaliam pacientes e planejam
tratamento. Realizam auditorias e perícias odontológicas, administram local e condições de trabalho,
adotando medidas de precaução universal de biossegurança. Podem desenvolver pesquisas na prática
odontológica e integrar comissões de normalização do exercício da profissão.
Características do Trabalho: São servidores públicos, da área de saúde, atuam nas áreas de odontologia
legal e saúde coletiva, dentística, prótese e prótese maxilofacial, odontopediatria e ortodontia, radiologia,
patologia, estomatologia, periodontia, traumatologia bucomaxilofacial e implantologia. Restaura as cáries
dentárias, empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento do
processo e estabelecer a forma e função do dente. Faz limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo
tártaro, para eliminar a instalação de focos e infecção. Exercem suas atividades individualmente ou em
equipe sob supervisão. Podem permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos, estar
expostos a radiações, materiais tóxicos, ruído intenso contaminações. Verifica os dados de cada paciente,
registrando os serviços a executar e os já executados, utilizando fichas apropriadas, para acompanhar a
evolução do tratamento. Orienta a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados,
coordenando a Campanha de Prevenção da Saúde Bucal. Zela pelos instrumentos utilizados no
consultório, limpando-os e esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. Executa outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior imediato.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Descrição: Descrição: Executar tarefas junto ao publico, prestar serviços gerais de enfermagem.
Coordenar e executar projetos específicos da área, sob a supervisão da enfermagem. Prestar o
atendimento especifico de competência e ou fazer o encaminhamento necessário na solução da
dificuldade do paciente.Realizar exames biométricos. Coordenar exames médicos periódicos e pre-
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admissionais. Encaminhar laudos. Controlar materiais, medicamentos e equipamentos. Preparar quadros e
relatórios sobre atendimentos prestados, organizar e manter arquivos; coordenar e executar projetos
específicos na área de saúde, higiene, habitação, planejamento familiar e outros, colaborar na implantação
eacompanhamento de programas assistenciais e de saúde preventiva, promovendo encontros grupais junto
a população de menor poder aquisitivo, orientando-o e buscando formulas para a melhoria de condições
de vida. Desencadear campanhas, sob a coordenação especifica, de vacinação, coordenar na divulgação
de programas básicos de saúde publica e outros, elaboração de relatórios, fichários dos atendimentos, bem
como organizar todo o sistema de arquivo e manutenção de equipamentos e material necessário. Executar
outras atividades relativas ao cargo, conforme as necessidades do Municipio. Prestar assistência de
enfermagem segura, humanizada e individualizada aos clientes, sob supervisão de enfermeiro, bem como
colaborar nas atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas; Auxiliar o superior na prevenção e controle
das doenças transmissíveis em geral, em programa s de vigilância epidemiológica e no controle
sistemático da infecção hospitalar; Prepara clientes para consultas e exames, orientando-os sobre as
condições de realização dos mesmos; Colher ou auxiliar o cliente na coleta do material para exames de
laboratório, segundo orientação; Realizar exames de eletrodiagnosticos e registrar os eletrocardiogramas
efetuados, segundo instruções medicas ou de enfermagem; Orientar e auxiliar clientes, prestando
informações relativas a higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados específicos em
tratamento de saúde; Verificar os sinais vitais e as condições gerais dos clientes, segundo prescrição
medica e de enfermagem; Preparar e administrar medicações por via oral, tópica, intradermica,
subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, segundo prescrição medica, sob supervisão do enfermeiro;
Cumprir prescrições de assistência medica e de enfermagem; Realizar a movimentação e o transporte de
clientes de maneira segura; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Realizar controles e
registros das atividades do setor e outros que fizerem necessários, para a realização de relatórios e
controle estatístico; Circular e instrumentar em salas cirúrgicas e obstétricas, preparando-as conforme o
necessário; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem como requisitar, conforme as normas da
instituição, o material necessário a prestação de assistência a saúde do cliente; Controlar materiais,
equipamentos e medicamentos sob sua responsabilidade; Manter equipamentos e a unidade de trabalho
organizada, zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas; Executar
atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais e equipamentos, bem como seu
armazenamento e distribuição;Propor a aquisição de novos instrumentos para reposição daqueles que
estão avariados ou desgastados; Realizar atividades na promoção de campanha do aleitamento materno,
bem como a coleta no lactario ou no domicilio; Auxiliar na preparação do corpo apos óbito; Participar de
programa de treinamento, quando convocado; Executar tarefas pertinentes a área de atuação, utilizando-se
de equipamentos e programas de informática e Executar outras tarefas compatíveis com as exigências
para o exercício do cargo.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU
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Descrição: Descrição: Auxiliar o enfermeiro na assistência de enfermagem; prestar cuidados de
enfermagem a pacientes sob supervisão direta ou a distancia do profissional enfermeiro; observar,
reconhecer e descrever sinais e sintomas, ao nível de sua qualificação; ministrar medicamentos por via
oral e parenteral mediante prescrição do medico regulador por ele medicina; fazer curativos; prestar
cuidados de conforto ao paciente e zelar por sua segurança; realizar manobras de extração/retirada manual
de vitimas. Exerce atividades auxiliares, de nível técnico, sendo habilitado para o atendimento PreHospitalar, integrando sua equipe, conforme os termos deste Regulamento. Alem da intervenção
conservadora no atendimento do paciente, e habilitado a realizar procedimentos a ele delegados, sob
supervisão do profissional Enfermeiro, dentro do âmbito de sua qualificação profissional.

CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA
Descrição: Planejam o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas,
laboratórios de prótese e em órgãos públicos de saúde. Previnem doença bucal participando de projetos
educativos e de orientação de higiene bucal. Executam procedimentos odontológicos sob supervisão do
cirurgião dentista.

Mobilizam capacidades de comunicação em palestras, orientações e discussões

técnicas. As atividades são exercidas conforme normas e procedimentos técnicos e de biossegurança.
Características do Trabalho: São servidores públicos, os técnicos em higiene dental (THD) atuam nos
serviços odontológicos municipais, estaduais e federais, sob supervisão de cirurgiões dentistas, em
horários irregulares. Orientam a população e os pacientes sobre a prevenção e tratamento das doenças
bucais. Os auxiliares de consultório dentário exercem atividades de apoio ao THD e ao cirurgião dentista.
Trabalham em locais fechados, podem permanecer em posições desconfortáveis, durante longos períodos.
Podem estar sujeitos a exposições de fotopolimerizadoras, material tóxico, radiação e ruídos. Orienta a
comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de
Prevenção da Saúde Bucal. Zela pelos instrumentos utilizados no consultório, limpando-os e
esterilizando-os, para assegurar sua higiene e utilização. Executa outras tarefas correlatas determinadas
pelo superior imediato.

CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Descrição: Visitam domicílios periodicamente. Trabalham sob supervisão; orientam a comunidade para
promoção da saúde; rastreiam focos de doenças específicas; promovem educação sanitária e ambiental;
participam de campanhas preventivas; incentivam atividades comunitárias; promovem comunicação entre
unidade de saúde, autoridades e comunidade; participam de reuniões profissionais. Executam tarefas
administrativas.
Características do Trabalho: São servidores públicos, atuam no ramo da saúde e serviço social.
Trabalham em equipe, sob supervisão permanente em horários diurnos e em rodízio de turnos. Trabalham
em local fechado ou a céu aberto, dependendo da necessidade. Freqüentemente são expostos às variações
de temperatura, doenças contagiosas e risco de acidentes com material perfurocortantes.
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CARGO: TELEFONISTA
Descrição: Operam equipamentos, como pabx, fax, micro computadores, atende, transfere, cadastra e
completa chamadas telefônicas locais, nacionais e internacionais. Auxiliam o cliente, fornecendo
informações e prestando serviços gerais.
Características do Trabalho: São servidores públicos, atuam, na área de telecomunicações. Trabalham
com supervisão, em ambientes fechados, revezamento de turnos, com compromisso de manter sigilo. O
trabalho é exercido sob pressão e exposto a ruído intenso.
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ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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 Sarandi; 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.

CARGO: AUXILIAR DE FARMÁCIA
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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Importância das relações humanas e da comunicação: seus conceitos, elementos, formas e barreiras.
Princípio de qualidade no atendimento. Formas farmacêuticas. Vias de administração, nome genérico ou
comercial, concentração dos medicamentos. Princípios de Farmacologia. Classes terapêuticas. Medidas
preventivas e auxiliares na conservação dos medicamentos. Desinfecção, Esterilização, Assepsia e Antisepsia das mãos, materiais e instalações. Noções de medicamentos. Noções farmacológicas e farmácia
hospitalar. Legislação Trabalhista, Farmacêutica, Sanitária e Ética. Lei do Exercício Profissional. Noções
de higiene no ambiente farmacêutico e em hospitais. Sistema de distribuição de medicamentos.
Medicamentos de controle especial Portaria 344/98 SVS/MS de 12.05.1998. Dispensação de Produtos
Farmacêuticos e correlatos. Armazenamento e Conservação de medicamentos e produtos. Noções de
Organização e Funcionamento de Farmácias (Portarias). Noções de administração de farmácia hospitalar.
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Biossegurança e Segurança no trabalho Sistema Único
de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes, Leis (8.080/90 e 8.142/90); Assuntos relacionados à sua área
de atuação e ética no trabalho.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ALVAMAR
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário;
Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases
da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.
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CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – C.M.I.
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do
substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem
e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário;
Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases
da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – INDEPENDÊNCIA
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
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(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário;
Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases
da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – VERÃO
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário;
Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases
da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BELA VISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do
substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.
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MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem
e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário;
Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases
da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.

CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UNIVERSAL 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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
O Sistema Único de Saúde (S.U.S.); História do PACS/ESF; O Agente Comunitário de Saúde um agente
de mudanças; Trabalhar em equipe; Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde:
(Cadastramento as famílias); Territorialização (área e microárea) e epidemias; O diagnóstico comunitário;
Planejamento; Meio Ambiente: (Água, solo e poluição); Doenças mais comuns na comunidade: Doenças
Transmissíveis e Não Transmissíveis, (Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Hipertensão Arterial,
Diabetes, Neoplasias, Saúde Mental); Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas diversas fases
da vida: (Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Gestação, Pré-Natal e o ACS,
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Riscos na Gravidez, Direito da Gestante, cuidados básicos ao recém nascido, imunização, Puerpério: Um
tempo para o Resguardo, Direitos da Criança, Amamentação, Critérios de Risco Infantil, Crescimento e
Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à Criança, Puberdade e
Adolescência, Direito e saúde do Idoso, Prevenção de Acidentes); Educação em saúde.

CARGO: AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Endemias e Dengue: Definição, Histórico; Aspectos Biológicos do Vetor: Transmissão, Ciclo de Vida;
Biologia do Vetor: Ovo, Larva, Pupa e Habitat; Medidas de Controle: Mecânico e Químico, Área de
Risco. Febre Amarela, Zoonoses, Imunização, Leishmaniose, Leptospirose, Visitas Domiciliares,
Educação Ambiental, Saúde Pública e Saneamento Básico, Vigilância Sanitária na área de alimentos,
Hantavirose, Hepatites, Controle Qualidade da Água, Controle Qualidade da Água, Avaliação de Risco
Ambiental e Sanitário.

CARGO: ATENDENTE DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – PSF
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no campo operatório; Manipulação e
classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intra-orais; Preparo do
paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico
de higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie
dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em
gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica
e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais

CARGO: AUXILIAR DE CUIDADOS DENTÁRIOS
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Recepção do Paciente: ficha clínica, organização de arquivo; Preparo e manutenção das salas de
atendimento com suprimento do material necessário; Isolamento no campo operatório; Manipulação e
classificação de materiais odontológicos; Revelação e montagem de radiografias intra-orais; Preparo do
paciente para o atendimento; Auxílio no atendimento: instrumentação do cirurgião-dentista e/ou técnico
de higiene bucal junto a cadeira operatória; Aplicação de métodos preventivos para controle de cárie
dental e doenças periodontais; Orientação ao paciente sobre higiene bucal. Confecção de modelos em
gesso; Esterilização de Material; Conhecimentos Básicos de funcionamento de uma clínica odontológica
e dos equipamentos, instrumentais e materiais nela utilizados; Instrumentação de Materiais.

CARGO: ENFERMEIRO PADRÃO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
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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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e controle de
infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no controle de doenças;
Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos legais e éticos de exercício da
Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica:
Assistência de Enfermagem em situações de emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios,
cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças
infecciosas e nas doenças da pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de
Material; Enfermagem Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–
infantil e pediatria: pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o
Sistema Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, Intervenções
da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: Doenças preveníveis por
imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, Administração e Validade). CCIH.

CARGO: FARMACÊUTICO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. 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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica
do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; 2. Dimensionamento e controle de
estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas
práticas de estocagem de medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de
medicamentos imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de
distribuição de medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da
qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos erros na
medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) Esquemas de manutenção de soro;
4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas
parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-Quimioterapia; 6.
Farmácias Satélites: Serviços especializados em dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de
Germicidas e Correlatos 7.1) A importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3)
Detergentes; 7.4) Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de Infecções;
8.2)A farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1)
Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 9.2) Manipulação de
sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1)
Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67, 08
de outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para
manipulação de medicamentos em farmácia, estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de
2003 : dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP)
em Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças
Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de
administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações
Adversas a Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário
Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu;
Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e
Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde –
Assistência Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional.

CARGO: FISIOTERAPEUTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
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Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A deficiência motora em
pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria e Prática; Desenvolvimento normal e seus
desvios no lactente- diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º mês; Fisioterapia na
Ortopedia e na Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: princípios e prática; Fisioterapia
Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de Krusen; Fisioterapia: Avaliação e
Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral- Aspectos práticos; Fisioterapia Neurológica.

CARGO: MÉDICO AUDITOR
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Definições de Auditoria; Assistência médica suplementar; Código de ética médica; Resolução do
Conselho Federal de Medicina nº 1.466/96; Normas técnicas para análise de procedimentos cirúrgicos e
ambulatoriais; As glosas e as cobranças indevidas; Auditor Médico do Sistema Único de Saúde – SUS;
Glosa: conceitos, legitimidade, aplicação, fundamentação, motivos. Fundo Municipal de Saúde. Plano
Municipal de Saúde e Relatório de Gestão. Legislação SUS: Constituição Federal de 1988. Constituição
Estadual. Lei 8.080 de 19/09/90. Lei 8.142 de 07/12/90. Decreto 99.438 de 07/08/90. Resolução nº 33 de
23/12/92. Portaria 1475 de 12/08/94. Lei 4.320 de 07/03/64 e Decreto 1.232 de 30/08/94. Decreto 1.651
de 28/09/95. Decreto 4.566 de 09/10/95. Processos de Cadastramento e Contratação de Prestadores de
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Serviço de acordo com a Lei 8.666/93. NOB 1996. NOAS/2001. NOAS/2002. NOAS/2003. Situação de
saúde da população: perfil epidemiológico, indicadores de saúde. Higiene e Segurança no trabalho.
Materiais especiais, órteses e próteses. Lista de procedimentos médicos AMB/92/96/99. Gestão de custos
médico-hospitalares.

CARGO: MÉDICO CLÍNICO GERAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do adulto da
mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças ocupacionais.
Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das
estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em
saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças de notificação compulsória
obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo.
Reumatologia. Aparelho respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho
urinário. Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica.
Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma
Psiquiátrica.

CARGO: MÉDICO CARDIOLOGISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
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Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Semiologia cardiovascular. Métodos complementares em cardiologia. Insuficiência cardíaca congestiva:
fisiopatologia, clínica, tratamento. Arritmias cardíacas; síncope; morte súbita: fisiopatologia, diagnóstico,
tratamento, marcapassos. Hipertensão pulmonar; tromboembolismo pulmonar e cor pulmonale.
Hipertensão arterial: fisiopatologia; diagnóstico; terapia. Cardiopatias congênitas em adultos e crianças.
Valvopatias. Endocardite bacteriana. Dislipidemias. Coronariopatia: fisiopatologia, angina estável e
instável, infarto agudo do miocárdio. Cardiomiopatias. Tumores cardíacos; doenças do pericárdio;
doenças da aorta. Avaliação pré-operatória. Acometimento cardíaco por doenças reumatológicas;
hematológicas; neurológicas. Gravidez e cardiopatia. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política
Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de
Promoção de Saúde.

CARGO: MÉDICO DERMATOLOGISTA
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. SUS - Princípios e Diretrizes. Noções
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sobre Políticas de Saúde no Brasil. Diagnóstico das doenças da pele: Principais tipos de lesão, disposição
das lesões, distribuição das lesões, métodos diagnósticos. Dermatites: dermatite de contato, Dermatite
atópica, Dermatite seborréica, Eczema numular, dermatites crônicas, Dermatite esfoliativa generalizada,
Dermatite de estase, Líquen simples crônico. Infecções da pele: Doenças estafilocócicas, Erisipela,
Foliculite, Furúnculo, Carbúnculo, hidradenite supurativa, infecções periungueais, Eritrasma, Hanseníase,
Leishmaniose, Blastomicose. Micoses superficiais: Infecções por dermatófitos, infecções por leveduras:
candidíase, ptiríase versicolor. Infecções parasitárias: Escabiose, Pediculose, Larva migrans.
Dermatoviroses: Verrugas, Molusco contagioso. Alterações do folículo piloso e das Glândulas sebáceas:
Acne, Rosácea, Dermatite perioral, Hipertricose, Alopecia, Pseudofoliculite da barba, Cisto sebáceo.
Erupções eritematoescamosas: Psoríase, Ptiríase Rósea, Líquen plano. Reações inflamatórias da pele:
Erupções por drogas, Necrólise Epidérmica Tóxica, Eritema polimorfo, Eritema nodoso, Granuloma
Anular, Lupus. Erupções bolhosas: Pênfigo foliáceo e vulgar. Dermatite herpetiforme. Alterações da
corneificação: Ictiose, Queratose, Calosidades. Úlceras por pressão. Alterações da pigmentação:
Hipopigmentação: Albinismo, Vitiligo, hipopigmentação inflamatória, Hiperpigmentação. Alterações da
sudorese: Miliária, Hiperidrose. Tumores benignos: Nevus, nevus displásicos, lipomas, angiomas,
Granuloma piogênico, queratose seborréica, Dermatofibroma, Queratoacantoma, Quelóide. Tumores
malignos: Carcinoma Basocelular, Carcinoma Espinocelular, Melanoma, Sarcoma de Kaposi.

CARGO: MÉDICO GASTROENTROLOGISTA
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Hemorragia digestiva. Abdome agudo. Doença do refluxo gastroesofagiano. Esofagites. Tumores do
esôfago (benignos e malignos). Doença ulcero‐peptica. Helycobacter pylori e doenças associadas.
Gastrites. Tumores do estômago (benignos e malignos). Má absorção intestinal. Doença celíaca. Diarréia
aguda. Diarréia crônica. Tumores do intestino delgado. Enteroparasitoses. Tumores do cólon (benignos e
malignos). Doenças diverticular do tubo digestivo. Pancreatite aguda. Pancreatite crônica. Tumores do
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pâncreas. Cistos e pseudocistos do pâncreas. Colelitíase e suas complicações. Câncer da vesícula biliar.
Hepatites agudas. Hepatite crônica. Hepatite autoimune. Cirrose hepática. Carcinoma hepatocelular.
Disfagia. Odinofagia. Ascite. Hipertensão porta. Icterícia. Constipação intestinal. Distúrbios funcionais
do tubo digestivo. Doenças inflamatórias intestinais. Notificações SIAB. Vigilância em Saúde.
Assistência Farmacêutica. Sistemas e Serviços. Dengue.

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Alterações Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. Planejamento familiar:
anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de barreira e natura; DIU; anticoncepção na
amamentação; anticoncepção na adolescência; anticoncepção de emergência e cirúrgica. Climatério:
perimenopausa; terapia de reposição hormonal; osteoporose; sexualidade. Infecções: DST; doença
inflamatória pélvica; HIV; papilomavírus. Mastologia: prevenção de câncer de mama; rasteio do câncer
de mama; lesões benignas e malignas. Patologias benignas do útero: miomas; endometrioses;
dismenorreia; dor pélvica; incontinência urinária. Operações ginecológicas: curetagem; prolapsos;
histerectomia e tumores anexais. Gravidez: diagnóstico; laboratório pré natal; propedêutica básica. Parto:
assistência e mecanismo do parto normal, cesariana. Puerperio: normal; planejamento familiar;
amamentação; infecções psicoses. Patologias da gravidez: aborto; hiperemese; sangramentos; hipertensão
arterial; diabetes na gravidez e infecções. Medicina fetal: crescimento e desenvolvimento;
cardiotocografia; ultrasonografia; maturidade fetal e vitalidade. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90.
Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de
Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de
Promoção de Saúde.

CARGO: MÉDICO INFECTOLOGISTA
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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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Epidemiologia, patogenia, clínica, diagnóstico laboratorial, tratamento e profilaxia das seguintes doenças:
Arboviroses: Dengue, Febre Amarela; Cisticercose; Doença Meningocóccica; Doença Pneumocóccica;
Doenças Oportunistas na AIDS; Doenças Sexualmente Transmissíveis; Esquistossomose; Estafilococcias;
Exantemáticas: Sarampo, Rubéola, Varicela; Hanseníase; Hepatites Virais; Histoplasmose; Infeções
Hospitalares; Leishmaniose Tegumentar e Visceral; Leptospirose; Malária; Paracoccidioidomicose;
Parasitosse Intestinais; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Síndrome Respiratória Severa Aguda;
Tuberculose. Mecanismo de Ação, resistência, indicações terapêuticas e profiláticas e reações adversas
dos Medicamentos Antimicrobianos. Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de
Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei
nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.

CARGO: MÉDICO ORTOPEDISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
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Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Afecções ortopédicas comuns na Infância. Epifisiólise proximal do fêmur. Poliomielite: fase aguda e
crônica. Tuberculose ósteoarticular. Paralisia obstétrica. Osteomielite aguda e crônica. Pioartrite.
Ortopedia em geral; branquialgias, artrite degenerativa da coluna cervical; síndrome do escaleno anterior
e costela cervical. Ombro doloroso. Lombociatalgias: artrite degenerativa da coluna lombo-sacra; hérnia
de disco; espondilose. Tumores ósseos benignos e malignos. Fraturas e luxações da coluna cervical,
dorsal e lombar. Fratura da pélvis. Fratura do acetábulo. Fratura e luxação dos ossos dos pés. Fratura e
luxação do joelho. Lesões meniscais e ligamentares. Fratura diafisária do fêmur. Fratura
Transtrocanteriana. Fratura do colo do fêmur, do ombro; da clavícula e extremidade superior e diáfise do
úmero: da extremidade distal do úmero. Luxação do cotovelo e fratura da cabeça do rádio. Fratura e
luxação de Monteggia. Fratura diafisária dos ossos do antebraço. Fratura de Colles e Smith. Luxação do
carpo. Fratura do escafóide carpal. Traumatologia da mão: fratura metacarpiana e falangeana. Ferimento
da mão.

CARGO: MÉDICO PEDIATRA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. Cuidados Primários na
Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. Imunização. Doenças Diarréicas e
Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na Infância. Parasitoses Intestinais na Infância. Doenças
Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde Pública. Acidente com Animais Peçonhentos.
Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria;
Cefaléia;

Linfadenomegalia;

Dor

em

Membros

Inferiores;

Acidentes

na

Infância.

Parada

Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. Convulsão. Políticas de Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e
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Bioética Médica. Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle
Social na Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política
Nacional de Promoção de Saúde.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Transtornos mentais orgânicos. Transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de
substancia psicoativa. Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes. Transtornos do humor
[afetivos]. Transtornos neuróticos, relacionados ao estresse e somatoforme. Síndromes comportamentais
associadas a perturbações fisiológicas e fatores físicos. Transtornos de personalidade e de
comportamentos em adultos. Retardo mental. Transtornos do desenvolvimento psicológico. Transtornos
emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo na infância e adolescência. Legislação.
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA CLÍNICO GERAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
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Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Sistema Único de Saúde – SUS. Normas de biossegurança. Atenção à saúde da criança, do adulto da
mulher e do idoso. Atenção à vacinação e aos problemas relativos às doenças ocupacionais.
Procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Elaboração em equipe do perfil epidemiológico e das
estratégias de ação para a promoção, prevenção e recuperação da saúde. Planejamento e programação em
saúde. Implementação do sistema de referência e contra-referência. Doenças de notificação compulsória
obrigatória. Doenças Infecciosas. Doença Sexualmente Transmissível. Doenças do aparelho digestivo.
Reumatologia. Aparelho respiratório. Aparelho circulatório. Sistema hemolinfopoético. Aparelho
urinário. Metabolismo e endocrinologia. Doenças infectoparasitárias. Dermatologia na Atenção Básica.
Atendimento às urgências de média e baixa complexidade. Política de saúde mental – Reforma
Psiquiátrica.

CARGO: MÉDICO PLANTONISTA PEDIATRA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Afecções de Vias Aéreas na Infância. Infecção do Trato Urinário na Infância. Cuidados Primários na
Infância: Crescimento e Desenvolvimento. Aleitamento Materno. Imunização. Doenças Diarréicas e
Terapia de Reidratação Oral. Dermatoses na Infância. Parasitoses Intestinais na Infância. Doenças
Infecciosas: Intra-Útero e de maior Relevância em Saúde Pública. Acidente com Animais Peçonhentos.
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Sinais e Sintomas mais Freqüentes em Pediatria – Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria;
Cefaléia;

Linfadenomegalia;

Dor

em

Membros

Inferiores;

Acidentes

na

Infância.

Parada

Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. Convulsão. Políticas de Saúde: Leis 8.080/90 e 142/90. Ética e
Bioética Médica. Conceitos Fundamentais: Sistema Único de Saúde. Municipalização da Saúde. Controle
Social na Saúde. Programa Saúde da Família. Atenção Primária à Saúde. Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política
Nacional de Promoção de Saúde.

CARGO: MÉDICO PSF
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Abordagem da família: criança, adolescente, adulto e idoso no conteúdo da família;promoção à saúde;
vigilância epidemiológica; vacinação na criança e no adulto; saúde e atividade física; obesidade;
avaliação de risco cardiovascular; tabagismo/dependências químicas. Sinais e Sintomas mais freqüentes
na prática clinica: cefaléia; dores muscular-esquelético; lombalgia; dispepsia funcional; diarréia;
transtornos ansiosos; depressão. Atenção ás crianças e aos adolescentes: o crescimento normal em baixa
estatura; desenvolvimento normal e sinais de alerta; puericultura; anemia; asma; otites e sinusites; chiado
no peito; pneumonias; desidratação. Atenção ao adulto: tuberculose e hanseníase; hipertensão; diabetes;
artrite reumatóide; osteoporose; insuficiência cardíaca congestiva; acidente vascular cerebral; asma;
doença pulmonar obstrutiva crônica; úlcera péptica. Saúde do homem: próstata; distúrbios do aparelho
genito urinário. Atenção ao idoso: doença alzheimer; doença de parkinson; prevenção de quedas e
fraturas. Atenção à mulher: alteração no ciclo menstrual; pré-natal/gestação; parto/puerpério; prevenção
de câncer cérvico uterino e de mamas; climatério; planejamento familiar. Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei
nº8.142 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; Políticas Públicas do SUS: Lei
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8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política
Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90. Sistema de Planejamento do SUS. Política
Nacional de Promoção de Saúde. Portaria Nº 648/GM de 28 de março de 2006 - Estratégia do Programa
Saúde da Família; Portaria Nº 154 de 24 de Janeiro de 2008 - Criação do NASF.

CARGO: MOTORISTA “D”
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva;
Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.

CARGO: MOTORISTA SOCORRISTA – SAMU
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
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Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva;
Noções gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros;
Manutenção e Limpeza de veículos.

CARGO: NUTRICIONISTA
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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 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 protéicocalórica, 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
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cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN; Modificação
da dieta normal e padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração, preparo
e distribuição; Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do
Sistema Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento;
Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos
Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CARGO: ODONTÓLOGO
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese;
Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e Terapêutica aplicada a
Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas respectivas portarias.
Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de prevenção, de atenção e de
aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; Etiologia da doença cárie;
Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; Prevenção e controle da doença cárie. Saliva
e seus componentes. Dentística: princípios de preparo cavitário; Materiais protetores do complexo
dentino-pulpar; Materiais restauradores diretos. Materiais restauradores preventivos: Materiais
restauradores com liberação e recarga de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas restauradoras
minimamente invasivas (ART - Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor;
Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
PORTUGUÊS:
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Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico de
Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis –
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole
– Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens,
aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de
Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico –
Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e
puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de
Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de
Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional
e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90,
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de medicamentos
por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro,
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções;
primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos,
fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de
Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência
Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios.

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM – SAMU
PORTUGUÊS:
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Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico de
Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis –
AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro mole
– Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio (conservação), dosagens,
aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de
Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico –
Esgoto sanitário, Destino do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e
puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de
Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de
Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional
e Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90,
Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar.
Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de medicamentos
por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro,
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções;
primeiros socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos,
fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de
Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência
Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios.

CARGO: TÉCNICO EM HIGIENE DENTÁRIA
PORTUGUÊS:
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Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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.

CARGO: TÉCNICO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PORTUGUÊS:
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Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras Sinônimos, Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica.
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de
Texto. - Emprego dos pronomes. Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de
medidas brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e
composta. Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações
métricas e trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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.

CARGO: TELEFONISTA
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 Sarandi; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Sarandi.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
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Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de trabalho,
organização do local de trabalho, noções básicas de vigilância, noções básicas de atendimento ao público.
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