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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2013
Protocolo 2013/4/1962 de 30.04.2013

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

O Prefeito Municipal de Guaíra, no uso de suas atribuições legais e
considerando:

- a Lei Orgânica Municipal (Resolução nº 02/2001-Câmara Municipal de
Guaíra);

- a Lei Municipal nº 1.246/2003, que dispõe sobre o regime jurídico dos
servidores públicos municipais de Guaíra, Estado do Paraná, e dá outras providências;

- a Lei Municipal nº 1.247/2003, que dispõe sobre a reorganização das carreiras
funcionais dos servidores públicos da Prefeitura Municipal de Guaíra, Estado do Paraná,
e dá outras providências;

- A Portaria Ministerial n°1.886/97, Portaria do Gabinete do Ministério da Saúde
n. 267/GM/2001

- a Lei Municipal nº 1.808/2013, Altera a Lei Municipal nº 1.247/2003, de
03.12.2003, Plano de Cargos e Vencimentos, ANEXO II - GRUPO OCUPACIONAL
PROFISSIONAL – GOPR; ANEXO IV – GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO-
ADMINISTRATIVO – GOTA; ANEXO V – GRUPO OCUPACIONAL
OPERACIONAL – GOOP; e o Anexo IX – QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO
– GCEX, que dispõe sobre a reorganização das carreiras funcionais dos servidores
públicos do Município de Guaíra, Estado do Paraná e dá outras providências.

- o Contrato nº 108/2013, firmado entre o Município de Guaíra e a FAUEL

FAZ SABER a realização de concurso público, nos termos do presente edital:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 - O Concurso Público, observada a legislação específica que trata da matéria, será
regido pelas regras estabelecidas no presente Edital e executado pela Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL.

1.2 - O Concurso Público consistirá da avaliação de conhecimentos, mediante a
aplicação de Prova Objetiva, em conformidade com o estabelecido neste Edital.

1.3 - A Prova Objetiva será realizada na cidade de Guaíra, Estado do Paraná, na data de
18 de agosto de 2013 em local e horário a serem divulgados em Edital Específico.

1.4 - Para os cargos de nível superior, o candidato aprovado deve apresentar, no ato da
nomeação, registro no órgão de classe competente, quando exigido.
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1.5 – Para os cargos de Agente Comunitário de Saúde, o candidato aprovado deve
apresentar, no ato da nomeação, comprovante de residência há pelo menos  2 anos,
na região de abrangência da USF (Unidade de Saúde da Família) e MICRO-AREA
DENTRO DA MESMA, para a qual o interessado optou por se candidatar,
conforme delimitação geográfica contida no Decreto Municipal nº 211/2005 e no item
2.1 deste edital, que poderá se consistir em:

- comprovantes de contas de água, luz, ou telefone, além de declaração de próprio
punho do candidato firmada por 02 (duas) testemunhas com firmas reconhecidas
em Cartório Tabelionato de todos os assinantes.

1.6 - Os candidatos aprovados e nomeados serão submetidos ao regime jurídico
Estatutário, nos termos do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guaíra.

1.7 - 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 17 de julho de 2013, na forma prevista no
item 4.5. A solicitação de condições especiais para a realização da Prova Objetiva será
atendida obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, mediante apreciação
da Coordenação do Concurso.

1.8 - É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar a publicação de todos os
atos referentes a este Concurso Público, por meio da internet, nos endereços eletrônicos
www.fauel.org.br e www.guaira.pr.gov.br bem como manter atualizado o
endereço/telefones informado no ato da inscrição para, caso necessário, contatar
diretamente o candidato.

1.9 - 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.

1.10 - Será admitida a impugnação deste Edital, desde que devidamente fundamentada,
no prazo de (5) cinco dias úteis a contar da sua publicação, a qual deverá ser
protocolizada junto à FAUEL – FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA, FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 – 8º Andar, CEP:
86020-908, Londrina, Estado do Paraná ou na Prefeitura Municipal de Guaíra, no setor
de Protocolo, na Avenida Coronel Otávio Tosta, nº 126, Centro, aos cuidados da
Comissão Executiva do Concurso.

2. DOS CARGOS E VAGAS A SEREM PROVIDOS

2.1 O concurso público destina-se ao provimento dos cargos públicos e vagas
criadas nos termos da Lei Municipal n° 1.346/2005, da Lei Municipal n°
1.347/2005. Lei Municipal nº 1247/2013 e Decreto Municipal n° 211/2005, a
seguir descritos:
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Cargo Público Vencimento Insalubridade Carga
Horária/Semanal

Vagas Taxa de
Inscrição

R$

Local de
Atuação

Agente
Comunitário de
Endemias

783,50 156,70 40 horas 10 40,00 Definição pela SMS

Agente
Comunitário de
Saúde
USF – 02
MICRO-AREA
01/ PMACS-01

783,50 156,70 40 horas 01 40,00

Loteamentos: Jardim Santa Paula, quadra
01 a 12; parte do Loteamento Cia Mate
Laranjeira especificamente nas quadras 48,
49, 50, 54, 55, 56, 57, e 58; e domicílios
abrangidos na poligonal descrita a seguir,
inicia-se na antiga foz do Córrego do Meio
denominado ponto 02; seguindo
seqüencialmente ate os pontos
denominados 03; seguindo pelo córrego
Marginal ate o ponto 39 na Rua Pastor João
Sorem; Av. Almirante Tamandaré; segue
ate a margem esquerda do Rio Paraná, a
montante, até o encontro com o ponto
inicial, na antiga foz do Córrego do Meio
denominado ponto 02.

Agente
Comunitário de
Saúde
USF – 03
MICRO-AREA
01/ PMACS-01 783,50 156,70 40 horas 01 40,00

Loteamentos: Residencial A e B da Vila
denominada Eletrosul, e domicílios
abrangidos nas áreas limites descritas a
seguir: limitando-se com os lotes rurais
LXXXV, LXXXVI e LXXXVII, com a
chácara 58, e 59, com a Av. Roland, com a
Av. Brasil, com a Rua Ceara, com a Viela
Sobral, com o Anel Norte, com a Viela
Poços de Caldas, com a Viela Pirenópolis,
com a Rua Goiás, com a Av. Roland, e
com o lote rural H2.;

Agente
Comunitário de
Saúde
USF – 03
MICRO-AREA
02/ PMACS-01

783,50 156,70 40 horas 01 40,00

Loteamentos: Residencial C da Vila
denominada Eletrosul, e domicílios
abrangidos nas áreas limites descritas a
seguir: limitando-se com a Av. Brasil, com
a Av. Roland segue até a Viela Maringá,
limita-se com a Viela Maringá, com a
Viela Terra Roxa, com o Anel Sul, com a
Viela Cachoeira do Sul, com a Viela
Erechim, com a Viela Ita, com a Rua Santa
Catarina, com a Viela Joinville, com a
Viela Rio Negro, com a Viela Londrina,
com a Viela Ilha Bela; com fechamento na
Av. Brasil.

Agente
Comunitário de
Saúde
USF – 04
MICRO-AREA
01/ PMACS-01

783,50 156,70

40 horas 01 40,00

Região do Cruzeirinho: Inicia a descrição
da poligonal, no eixo da Br 163; segue pela
estrada 03, contornando o perímetro da
sede do município de Guaíra, até a foz do
Córrego Carumbey; segue pela margem
esquerda do Lago de Itaipu, a jusante, até
encontrarmos a estrada de acesso a
comunidade rural de Água Verde; segue
por esta estrada, passa pela Comunidade
rural de Água Verde, segue até a Rodovia
Caminho da Educação; segue por esta
estrada, sentido a cidade de Guaíra, por
uma extensão de aproximadamente 500
metros, até a estrada que liga com a
comunidade rural de Capivari dos Sanches;
segue por esta estrada até a comunidade de
Capivari dos Sanches, Rodovia Municipal
pavimentada Guaíra / Dr. Oliveira Castro;
segue pela Rodovia Municipal sentido
Guaíra, até a estrada que dá acesso a
Fazenda Dias; segue pela estrada que dá
acesso a Fazenda Dias, até cruzar com a Br
163; segue pela Br 163 sentido Guaíra, até
o ponto inicial, cruzamento com a Estrada
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03, limite do perímetro urbano municipal;

Agente
Comunitário de
Saúde
USF – 05
MICRO-AREA
03/ PMACS-01

783,50 156,70 40 horas 01 40,00

Loteamentos: Vila Malvinas; parte do
Loteamento Cia Mate Laranjeira,
especificamente as quadras 62 a 83, 82-A e
83-A; domicílios limitados pelas Ruas
Mato Grosso; Av. Almirante Tamandaré;
Rua Pastor João Sorem; Av. Marginal, Av.
Joaquim Dornelles Vargas, e Av. Thomaz
Luiz Zeballos; e fechamento na Rua Mato
Grosso.

Agente
Comunitário de
Saúde
USF – 05
MICRO-AREA
04/ PMACS-01

783,50 156,70
40 horas 01 40,00

Loteamentos: Parte do Loteamento Jardim
Zeballos, especificamente as quadra 01 a
08, limitadas pela Av. Joaquim Dornelles
Vargas,  Rua Elias Montoreanu, Rua
Juscelino Kubstcheck, e Av. Thomaz Luiz
Zeballos; loteamento Jardim Sete Quedas,
quadras 01, 02, 03, e 04 e a parte do Novo
Loteamento da prefeitura Municipal de
Guairá, especificamente, a  quadra 58
inclusive, limitadas pela Creche Lar São
Francisco, Chácara 02, Av. Presidente
Kennedy, Rua Riachuelo, Olavo Bilac, e
Av. Monteiro Lobato; fechamento na
Creche Lar São Francisco.

Agente Sanitário 1.187,35 237,47 40 horas 3 40,00 Departamento de Vigilância Sanitária
Arquiteto 4.232,36 40 horas 1 100,00 Secretaria Municipal de Planejamento
Auxiliar de
Enfermagem

994,38 198,88
40 horas 5 60,00 Definição pela SMS

Educador Físico 2.275,07 40 horas 2 100,00 Definição pela Secretaria Municipal de
Administração

Engenheiro Civil 4.359,29 40 horas 1 100,00 Secretaria Municipal de Planejamento
Médico
Generalista/PSF

9.127,39 1.825,48
20 horas 8 100,00 Definição pela SMS

Médico
Ginecologista

5.858,55 1.171,71
10 horas 1 100,00 Definição pela SMS

Médico Pediatra 5.858,55 1.171,71 10 horas 2 100,00 Definição pela SMS
Médico
Plantonista

9.127,39 1.825,48
Escala 12 por 36

horas
2 100,00 Definição pela SMS

Nutricionista 2.275,07 40 horas 1 100,00 Definição pela Secretaria Municipal de
Administração

Técnico Agrícola 1.086,58 40 horas 1 80,00 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio
Ambiente

Técnico em
Segurança do
Trabalho

1.187,35 20 horas 1 80,00 Secretaria Municipal de Administração

3. DOS REQUISITOS E ATRIBUIÇÕES DO CARGO

CARGO: Agente Comunitário de Endemias
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
Atribuições: realizar a pesquisa lavrária em imóveis para levantamento de índice e
descobrimento de focos nos municípios infestados; realizar a eliminação de criadouros
tendo como método de primeira escolha o controle mecânico (remoção, destruição,
vedação, etc); executar o tratamento focal e perifocal como medida complementar ao
controle mecânico, aplicando larvicidas autorizados conforme orientação técnica;
orientar a população com relação aos meios de evitar a proliferação dos vetores; utilizar
corretamente os equipamentos de proteção individual indicados para cada situação;
repassar ao supervisor da área os problemas de maior grau de complexidade não
solucionados; manter atualizado o cadastro de imóveis e pontos estratégicos de sua
zona; registrar as informações referentes ás atividades executadas nos formulários
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específicos; deixar seu itinerário diário de trabalho no posto de abastecimento;
encaminhar aos serviços de saúde os casos suspeitos de dengue; prevenir e controlar a
malária na zona urbana e rural; realizar ações de educação em saúde e de mobilização
social; orientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva; mobilizar a
comunidade para desenvolver medidas de simples manejo ambiental para o controle de
vetores; identificar sintomas de malária e encaminhar o paciente à unidade de saúde
para diagnóstico e tratamento; promover o acompanhamento dos pacientes em
tratamento, ressaltando a importância de sua conclusão; investigar a existência de casos
de malária na comunidade, a partir de sintomático; preencher e encaminhar à Secretaria
Municipal de Saúde a ficha de notificação dos casos ocorridos; proceder à aplicação de
imunotestes, conforme orientação da Coordenação Municipal do PMAC e PMSF;
coletar lâminas de sintomáticos e enviá-las para leitura ao profissional responsável e,
quando não for possível esta coleta de lâmina, encaminhar as pessoas para a unidade de
referência; receber o resultado dos exames e providenciar o acesso ao tratamento
imediato e adequado, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e
da FUNASA. coletar lâmina para verificação de cura – LVC -, após conclusão de
tratamento, e encaminha-la para leitura, de acordo com a estratégia local; realizar
tratamento químico intra domiciliar para chagas, leishmaniose e malária. realizar
pesquisa e captura de triatomínios (barbeiros); atuar junto aos domicílios informando os
seus moradores sobre a doença – seus sintomas e riscos – e o agente transmissor;
informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas ou
mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas; vistoriar os cômodos da
casa, acompanhados pelo morador, para identificar locais de existência de larvas ou
mosquito transmissor da dengue; orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar
locais que possam oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes aegypti;
promover reuniões com a comunidade para mobiliza-la para ações de prevenção e
controle da dengue; comunicar ao instrutor do Pacs/PSF a existência de criadouros de
larvas e ou mosquitos transmissores da dengue, que dependam de tratamento químico,
da interveniência da vigilância sanitária ou de outras intervenções do poder público;
registrar no Sistema de Informação Sobre Agravo de Notificação – SINAN, Sistema de
Informação sobre Mortalidade – SIM, Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos –
SINASC, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações – SI-PNI,
Sistema Informatizado da Secretaria Municipal de Saúde, e outros sistemas que venham
a ser introduzidos.

CARGO: Agente Comunitário de Saúde
Requisito: Ensino Fundamental Completo. Residir na área de atuação do programa, a
pelo menos 2 (dois) anos, conforme descrição detalhada no item 2.1. deste edital.
Atribuições: Realização do cadastramento das famílias; participação na realização do
diagnóstico demográfico e na definição do perfil sócio econômico da comunidade, na
descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, na realização do
levantamento das condições de saneamento básico e realização do mapeamento da sua
área de abrangência; realização do acompanhamento das micro-áreas de risco;
realização da programação das visitas domiciliares, elevando a sua freqüência nos
domicílios que apresentam situações que requeiram atenção especial; atualização das
fichas de cadastramento dos componentes das famílias; execução da vigilância de
crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; acompanhamento do
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crescimento e desenvolvimento das crianças de 0 a 5 anos; promoção da imunização de
rotina às crianças e gestantes, encaminhando-as ao serviço de referência ou criando
alternativas de facilitação de acesso; promoção do aleitamento materno exclusivo;
monitoramento das diarréias e promoção da reidratação oral; monitoramento das
infecções respiratórias agudas, com identificação de sinais de risco e encaminhamento
dos casos suspeitos de pneumonia ao serviço de saúde de referência; monitoramento das
dermatoses e parasitoses em crianças; orientação dos adolescentes e familiares na
prevenção de DST/AIDS, gravidez precoce e uso de drogas; identificação e
encaminhamento das gestantes para o serviço de pré-natal na unidade de saúde de
referência; realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento das
gestantes, priorizando atenção nos aspectos de desenvolvimento da gestação;
seguimento do pré-natal; sinais e sintomas de risco na gestação; nutrição; incentivo e
preparo para o aleitamento materno; preparo para o parto; atenção e cuidados ao recém
nascido; cuidados no puerpério; monitoramento dos recém nascidos e das puérperas;
realização de ações educativas para a prevenção do câncer cérvico-uterino e de mama,
encaminhando as mulheres em idade fértil para realização dos exames periódicos nas
unidades de saúde de referência; realização de ações educativas sobre métodos de
planejamento familiar; realização de ações educativas referentes ao climatério;
realização de atividades de educação nutricional nas famílias e na comunidade;
realização de atividades de educação em saúde bucal na família, com ênfase no grupo
infantil; busca ativa das doenças infecto-contagiosas; apoio a inquéritos
epidemiológicos ou investigação de surtos ou ocorrência de doenças de notificação
compulsória; supervisão dos eventuais componentes da família em tratamento
domiciliar e dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras
doenças crônicas; realização de atividades de prevenção e promoção de saúde do idoso;
identificação dos portadores de deficiência psicofísica com orientação aos familiares
para o apoio necessário no próprio domicilio; incentivo a comunidade na aceitação e
inserção social dos portadores de deficiência psicofísica; orientação às famílias e à
comunidade para a prevenção e o controle das doenças endêmicas; realização de ações
educativas para preservação do meio ambiente; realização de ações para a sensibilização
das famílias e da comunidade para abordagem dos direitos humanos; estimulação da
participação comunitária para ações que visem a melhoria da qualidade de vida da
comunidade; outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades
locais; utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da
comunidade de sua atuação; registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica –
SIAB, no Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde –
SIPACS, e no Sistema de Informática da Secretaria Municipal de Saúde – todos os
procedimentos de sua competência realizados.

CARGO: Agente Sanitário
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
Atribuições: Desenvolver os trabalhos para a prevenção de doenças, tais como:
abastecimento de água (poço), destino adequado das águas usadas, destino adequado
dos dejetos (fossas), destino adequado do lixo, controle dos alimentos, participar de
programas de imunização, controle dos insetos e roedores. Fiscalizar para que não sejam
criados animais em locais não permitidos pela legislação, fazer visitas aos
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estabelecimentos de gêneros alimentícios, orientando-os na conservação de ordem
sanitária; executar outras tarefas correlatas.

CARGO: Arquiteto
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CREA.
Atribuições: Consulta os envolvidos, trocando impressões a cerca do tipo, dimensões,
estilo da edificação, bem como sobre custos, materiais, duração e outros detalhes do
empreendimento, para determinar as características essenciais à elaboração do projeto.
Planeja as plantas e especificações do projeto, aplicando princípios arquitetônicos,
funcionais e estéticos, para integrar elementos estruturais, estéticos e funcionais dentro
de um espaço físico; elabora o projeto final, segundo sua imaginação e capacidade
inventiva e obedecendo a normas, regulamentos de construção vigentes e estilos
arquitetônicos do lugar, para orientar os trabalhos de construção ou reforma de
residências particulares, conjuntos urbanos, edificações e outras obras; prepara
previsões detalhadas das necessidades da construção, determinando e calculando
materiais, mão-de-obra e seus respectivos custos, tempo de duração e outros elementos,
para estabelecer os recursos indispensáveis a realização do projeto. Consulta
engenheiros, economistas, orçamenlistas e outros especialistas, discutindo o arranjo
geral das estruturas e a distribuição dos diversos equipamentos, com vistas ao equilíbrio
técnico funcional do conjunto, para determinar a viabilidade técnica financeira do
projeto; prepara plantas, maquetas e estruturas de construções, determinando
características gerais, pormenores, aspectos técnicos e estéticos e escalas convenientes,
para orientar a execução dos trabalhos e mostrar aparência da obra uma vez terminada.
Presta assistência técnica às obras em construção,mantendo contatos contínuos com
projetistas, empreiteiros, fornecedores e demais responsáveis pelo andamento das
mesmas, para assegurar a coordenação de todos os aspectos do projeto e a observância
às normas e especificações contratuais. Pode planejar, orientar e fiscalizar os trabalhos
de reforma e reparos de edifícios e outras obras arquitetônicas. Pode efetuar vistorias,
pendas, avaliação de imóveis, arbitramento, emitir laudos e pareceres técnicos. Pode
especializar-se em determinados tipos de construções como hospitais. escolas, igrejas,
monumentos e outros.

CARGO: Auxiliar de Enfermagem
Requisito: Certificado de Auxiliar de Enfermagem ou técnico de enfermagem. Registro
ativo no COREN.
Atribuições: Preparar paciente para consultas e exames, orientando-os sobre as
condições de realização dos mesmos, para facilitar a atividade médica. Preparar e
esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo orientação,
para realização de exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas, imunizações,
obturações e outros. Preparar e aplicar vacinas e injeções, observando as dosagens
indicadas. Realizar exames eletroencefalográficos, e outros, posicionando
adequadamente o paciente, manejando os dispositivos necessários segundo instruções
médicas. Orientar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação,
utilização de medicamentos e cuidados específicos tratamento de saúde. Elaborar
relatórios das atividades do setor número de pacientes, exames realizados, vacinas
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aplicadas e outros, e efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a
quantidade e o tipo dos mesmos. Acompanhar em unidades hospitalares as condições de
saúde dos pacientes, mediando pressão e temperatura, controlando pulso, respiração,
troca de soros e ministrando documentos, segundo prescrição do médico. Auxiliar a
equipe de enfermagem em intervenções cirúrgicas. Colher material para exames
laboratoriais, ministrar medição via  oral e parenteral; efetuar controles diversos de
pacientes. Prestar assistência médico-odontológica. Armazenar e distribuir materiais
esterilizados. Coletar material para exames de laboratório, segundo orientação médica.
Executar outras tarefas correlatas.

CARGO: Educador Físico
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Educação Física, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CREF.
Atribuições: Atuar em atividades de planejamento, elaboração, coordenação,
acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e ações
relativas à área de educador físico. Elaborar estratégias de comunicação para divulgação
e sensibilização das atividades físicas por meio de cartazes, jornais, informativos, e
outros veículos de informação. Avaliar, em conjunto com a Secretaria de Educação,
Secretaria de Saúde e Conselhos municipais, o desenvolvimento e a implantação das
ações e a medida de seu impacto sobre a situação de saúde, por meio de indicadores
previamente estabelecidos. Propor, elaborar, executar e fiscalizar planos, projetos ou
ações que visem o desenvolvimento do esporte social. Propor, elaborar, executar e
fiscalizar planos, projetos ou ações que visem o desenvolvimento do esporte de
rendimento. Propor, elaborar, executar e fiscalizar planos, projetos ou ações que visem o
desenvolvimento do lazer utilizando-se do esporte e da recreação. Planejar e dirigir
atividades que visem à preservação da saúde da comunidade, utilizando-se de
programas de exercício físico. Propor, organizar e dirigir eventos esportivos e de lazer.
Chefiar e coordenar delegações do município em jogos e competições oficiais.
Responder perante o Tribunal de Justiça Esportiva em Jogos e competições em que o
município esteja sendo representado oficialmente. Zelar pela correta utilização,
conservação e melhoria dos próprios destinados à prática do esporte e do lazer.
Responsabilizar-se por pessoal, necessário à execução das atividades próprias do cargo.
Atender e orientar pessoas sobre assuntos pertinentes ao Esporte, à Educação Física e ao
Lazer. Elaborar relatórios e prestar contas das atividades desenvolvidas. Realizar
treinamento na área de atuação, quando solicitado. Atuar, na qualidade de instrutor de
treinamentos e outros eventos de igual natureza, mediante participação prévia em
processo de qualificação e autorização superior. Operar equipamentos e sistemas de
informática e outros, quando autorizado e necessário ao exercício das demais atividades.
Dirigir veículos leves, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das
demais atividades. Manter organizados, limpos e conservados os materiais, máquinas,
equipamentos e local de trabalho, que estão sob sua responsabilidade. Realizar outras
ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais.

CARGO: Engenheiro Civil
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Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior
reconhecida pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CREA.
Atribuições: Procede a uma avaliação geral das condições requeridas para a obra,
estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para
determinar o local mais apropriado para construção; calcula os esforços e deformações
previstas na obra projetada ou que afetem a mesma, consultando tabelas e efetuando
comparações, levando em consideração fatores como, carga calculada, pressões de água,
resistência aos ventos e  mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos matérias
que devem ser utilizados na construção; consulta outros especialistas, como engenheiros
mecânicos, eletricistas e químicos, arquitetos de edifícios e arquitetos paisagistas,
trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido, para decidir sobre as
exigências técnicas e estéticas relacionadas à  obra a ser executada. Elabora o projeto da
construção, preparando plantas e especificações da obra, indicando tipos e qualidades de
materiais, equipamentos e mão de obra necessários e efetuando um calculo aproximado
dos custos, a fim de apresentá-lo à prefeitura para aprovação; prepara o programa de
trabalho, elaborando plantas, croquis, cronogramas e outros subsídios que se fizerem
necessários, para possibilitar a orientação e fiscalização do desenvolvimento das obras.
Dirige a execução e projetos, acompanhando e orientando as operações à medida que
avançam as obras, para assegurar o cumprimento dos prazos e dos padrões de qualidade
e segurança recomendados.

CARGO: Médico Generalista/PSF
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CRM.
Atribuições: realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita ou no Centro
Médico; executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de vida:
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; realizar consultas e procedimentos na USF
e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às
áreas prioritárias na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Ocupacional da
Assistência à Saúde – NOAS 2001; aliar a atuação clínica à prática de saúde coletiva;
fomentar a criação de grupos de patologias específicas, 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; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internações
hospitalares; solicitar exames complementares; verificar óbitos; registrar no Sistema de
Informação da Atenção Básica – SIAB e no Sistema de Informática da Secretaria
Municipal de Saúde – todos os procedimentos realizados.

CARGO: Médico Ginecologista
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CRM.
Atribuições: realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita ou no Centro
Médico, fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras
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formas de tratamento das afecções do aparelho reprodutor feminino e órgãos anexos,
atender a mulher no ciclo gravídico-puerperal, prestando assistência médica específica,
empregando tratamento clínico-cirúrgico, para a preservação da vida da mãe e do filho.

CARGO: Médico Pediatra
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CRM.
Atribuições: realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita ou no Centro
Médico, fazer exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras
formas de tratamento para diversos tipos de enfermidades, prestando assistência médica
específica às crianças até a adolescência, para avaliar, prevenir, preservar ou recuperar
sua saúde.

CARGO: Médico Plantonista
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Medicina, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CRM.
Atribuições: Atendimento através de plantões médicos hospitalares, realizar consultas e
atendimentos médicos, tratar pacientes prescrevendo a medicação adequada,
implementar ações para promoção da saúde, participar de programas e serviços, efetuar
perícias, auditorias e sindicâncias médicas, elaborar documentos e difundir
conhecimentos da área médica, apresentação de relatórios mensais das atividades para
análise. Executar atividades de demanda espontânea e programada em clínica médica,
pediatria, ginecoobstetrícia, cirurgias ambulatoriais, pequenas urgências
clínicocirúrgicas e procedimentos para fins de diagnósticos. Encaminhar, quando
necessário, usuários a serviços de média e alta complexidade, respeitando fluxos de
referência e contra-referência locais, mantendo sua responsabilidade pelo
acompanhamento do plano terapêutico do usuário, proposto pela referência. Indicar à
necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo
acompanhamento do usuário. Elaborar documentos médicos: prontuários, emitir
receitas, atestados de saúde e de óbito, protocolos de condutas médicas, laudos,
relatórios, pareceres, declarações, formulários de notificação compulsória, material
informativo e normativo. Cumprir plantão nas Unidades de Urgência e Emergência.

CARGO: Nutricionista
Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de
ensino superior em Nutrição, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida
pelo Ministério da Educação. Registro ativo no CRN.
Atribuições: Examinar o estado de nutrição do individuo ou do grupo, avaliando
diversos fatores relacionados com problemas de alimentação, com classe social, meio
devida e outros, para aconselhar e instruir a população; procede ao planejamento e
elaboração de cardápios e dietas especiais, baseando-se na observação  da aceitação dos
alimentos pelos comensais e no estudo dos meios e técnicas de introdução gradativa de
produtos naturais mais nutritivos e econômicos, para oferecer refeições balanceadas;
programa e desenvolve o treinamento em serviço, do pessoal auxiliar de nutrição,
realizando entrevistas e reuniões e observando o nível de rendimento, de habilidade, de
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higiene e de aceitação dos alimentos pelos comensais para racionalizar e melhorar o
padrão técnico dos serviços; orienta o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o
preparo, distribuição, para possibilitar um melhor rendimento do serviço; atua no setor
de nutrição dos programas de saúde, planejamento e auxiliando sua preparação, para
atender às necessidades de grupos particulares ou da coletividade; prepara programas de
educação e readaptação em matéria de nutrição, avaliando a alimentação de
coletividades sadias e enfermas, para atender às necessidades individuais do grupo e
incutir bons hábitos alimentares; efetua o registro das despesas e das pessoas que
receberam refeições, fazendo anotações em formulários apropriados, para estimar o
custo médio da alimentação; zela pela ordem e manutenção de boas condições
higiênicas, inclusive a extinção de moscas e insetos em todas as áreas e instalações
relacionadas com o serviço de alimentação, orientando e supervisionando os
funcionários e providenciando recursos adequados, para assegurar a confecção de
alimentação sadia; promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho, dando
orientação a respeito, para prevenir acidentes; participa de comissões e grupos de
trabalho encarregados da compra de gêneros alimentícios, alimentos semi-preparados e
refeições preparadas, aquisição de equipamentos, maquinaria e material específico,
emitindo opiniões de acordo com seus conhecimentos teóricos e práticos, para garantir
regularidade no serviço; elabora mapa dietético, verificando no prontuário dos doentes,
a prescrição da dieta, dados pessoais e o resultado de exames de laboratório, para
estabelecer tipo de dieta e distribuição e horário da alimentação de cada enfermo.

CARGO: Técnico Agrícola
Requisito: Segundo grau completo e certificado de Técnico Agrícola e registro ativo no
CREA
Atribuições: Supervisionar e desenvolver as atividades de orientação nas tarefas de
preparação dos solos, realizar plantios, colheitas, beneficiamentos de espécies vegetais,
combate a parasitas e outras pragas; aperfeiçoar novas técnicas de culturas e cultivos da
terra, para alcançar rendimento máximo, aliado a custo mínimo; proceder orientações
diversas a respeito de técnicas, maquinas, equipamentos agrícolas e fertilizantes
adequados; fazer coleta e análise de amostras, realizar testes de laboratório e outros;
orientar e coordenar trabalhos de defesa contra intempéries e outros fenômenos que
possam assolar a agricultura, demonstrar técnicas apropriadas e acompanhar as
aplicações das mesmas para proteção de plantios, lavouras e afins. Executar outras
tarefas correlatas.

CARGO: Técnico em Segurança do Trabalho
Requisito: Segundo grau completo e certificado de Técnico em Segurança do Trabalho.
Atribuições: Inspecionar locais, instalações e equipamentos da Prefeitura, observado as
condições de trabalho, para determinar fatores e riscos de acidentes; estabelece normas
e dispositivos de segurança, sugerindo eventuais modificações nos equipamentos e
instalações e verificando sua observância, para prevenir acidentes; inspeciona os postos
de combate a incêndios, examinando as mangueiras, hidrantes, extintores e
equipamentos de proteção contra incêndios, para certificar-se de suas perfeitas
condições de funcionamento; comunica os resultados de suas inspeções, elaborando
relatórios, para propor a reparação ou renovação do equipamento de extinção de
incêndios e outras medidas de segurança, investiga acidentes ocorridos, examinando as
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condições da ocorrência, para identificar suas causas e propor as providencias cabíveis;
mantém contatos com os serviços medico e social da Prefeitura ou de outra instituição,
utilizando os meios de comunicação oficiais, para facilitar o atendimento necessário aos
acidentados; registra irregularidades ocorridas, anotando-as em formulários próprios e
elaborando estatísticas de acidentes, para obter subsídios destinados à melhoria das
medidas de segurança; instrui os funcionários da Prefeitura sobre normas de segurança,
combate a incêndios e demais medidas de prevenção de acidentes, ministrando palestras
e treinamento, para que possam agir acertadamente em casos de emergência; coordena a
publicação da matéria sobre segurança no trabalho, preparando instruções e orientando a
confecção de cartazes e avisos, para divulgar e desenvolver hábitos de prevenção de
acidentes; participa de reuniões sobre segurança no trabalho, fornecendo dados relativos
ao assunto, apresentando sugestões e analisando a viabilidade de medidas de segurança
proposta, para aperfeiçoar o sistema existente.

4 - DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS PARA INSCRIÇÃO APLICÁVEIS ÀS
PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS

4.1 - É assegurado às pessoas portadoras de necessidades especiais o direito de
inscreverem neste Concurso para o provimento de cargo público cujas atribuições sejam
compatíveis com a sua necessidade especial, devendo o candidato observar, no ato da
inscrição, além das condições gerais estabelecidas neste Edital, também as condições
especiais previstas neste item, para que possa fazer uso das prerrogativas facultadas a
esse grupo.
4.2 - Fica reservado às pessoas portadoras de necessidades especiais o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas oferecidas neste Concurso Público, em conformidade com a
Lei 1246/2003.
4.3 - São consideradas pessoas com necessidades especiais aquelas que se enquadram
nas categorias discriminadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas
alterações.
4.4 - O candidato portador de necessidades especiais, resguardadas as condições
especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, particularmente em seu artigo 40,
participará do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que
concerne ao conteúdo da prova, aos critérios de aprovação, ao horário e local de
aplicação da prova e à nota mínima exigida para aprovação.
4.5 - O portador de necessidade especial deverá optar para concorrer às vagas que lhe
são reservadas no momento da inscrição, mediante a indicação da opção, bem como o
tipo da necessidade especial que apresenta, caso necessite de prova especial e tempo
adicional para aplicação da Prova Objetiva deve posteriormente encaminhar os
documentos relacionados abaixo, na forma estabelecida no item 4.6:
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 18 de
abril de 2013;
b) requerimento de tratamento diferenciado, se for o caso, indicando as condições de
que necessita para a realização da prova;
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c) requerimento de tempo adicional para a realização da prova, se for o caso, com
justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
necessidade especial.
4.6 - O candidato portador de necessidade especial deverá declarar essa condição ao
efetivar sua inscrição, e, até o dia 17 de julho de 2013, deverá enviar, obrigatoriamente,
à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina -
FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina, Estado do
Paraná, por correspondência via SEDEX, documentos a que se referem as alíneas
“a”,”b” e “c” do item 4.5.
4.7 - O candidato portador de necessidade especial que não realizar a inscrição de
acordo com o disposto no item 4.6, observando as alíneas “a”, “b” e “c” do item 4.5,
deste Edital, não concorrerá à reserva de vagas para pessoas portadoras de necessidades
especiais, mas às vagas gerais e nem receberá o tratamento diferenciado e especial,
ainda que os tenha requerido, não sendo admitida a interposição de recurso nesta
hipótese.
4.8 - Os requerimentos referidos nas alíneas “b” e “c” do item 4.5 deste Edital, deverão
ser formalizados e instruídos pelo candidato, obrigatoriamente, até o dia 17 de julho de
2013, e serão analisados e decididos segundo critérios de viabilidade e razoabilidade.
4.9 - Ao efetuar a inscrição no Concurso Público como portador de necessidade
especial, o candidato adere às regras deste Edital e automaticamente fica ciente, para
todos os efeitos e fins de direito, que será submetido se aprovado ao exame de avaliação
de compatibilidade da necessidade especial com as atividades a serem exercidas.
4.10 - O candidato que se inscrever como portador de necessidades especiais, será
convocado caso seja aprovado no concurso público para o exame de avaliação de
compatibilidade da deficiência com as atividades a serem exercidas, devendo
comparecer obrigatoriamente, sob pena de perder o direito de se assumir o cargo como
tal condição. Tal avaliação será de responsabilidade da Seção de Medicina e Segurança
no Trabalho por intermédio do Departamento de Recursos Humanos do Município de
Guaíra.
4.11 - A avaliação será procedida por Perícia Médica do Município por meio da Seção
de Medicina e Segurança no Trabalho por intermédio do Departamento de Recursos
Humanos do Município de Guaíra.
4.12 - A Perícia Médica do Município emitirá parecer, observando:
a) As informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição;
b) A natureza das atribuições e tarefas essenciais do emprego a desempenhar;
c) A viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de
trabalho na execução das tarefas;
d) A possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos e outros meios que
habitualmente utilize em seu auxílio;
e) A CID - Classificação Internacional de Doença e outros padrões reconhecidos
nacional e internacionalmente.
4.13 - Para inscrição como portador de necessidade especial, o candidato deverá
observar, no momento da inscrição, os procedimentos específicos previstos no item 4.5
assecuratórios de tratamento especial a esse grupo, caso contrário não concorrerá às
vagas reservadas, mas automaticamente às vagas de ampla concorrência, e nem terá
direito às prerrogativas asseguradas neste Edital às pessoas portadoras de necessidades
especiais.
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4.14 - O candidato que for nomeado na condição de portador de necessidade especial
não poderá argüir ou utilizar essa condição para pleitear ou justificar mudança de
função, relotação, readaptação, redução de carga horária, alteração de jornada de
trabalho, limitação de atribuições e assistência de terceiros no ambiente de trabalho e
para o desempenho das atribuições do cargo.
4.15 - O resultado das inscrições dos candidatos que se declararam portadores de
necessidades especiais será divulgado, nos sites www.fauel.org.br e
www.guaira.pr.gov.br e no Órgão Oficial do Município, juntamente com o resultado das
inscrições gerais, observado o item 4.5.
4.16 - As vagas destinadas aos portadores de necessidade especial não preenchidas
serão revertidas para os demais candidatos aprovados e classificados na listagem geral.

5- DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO
RESULTADO DA ANÁLISE
5.1 - Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº
6.593/2008, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, nos dias
24 e 25 de junho de 2013, através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção
que será disponibilizada no site www.fauel.org.br. Essa ficha preenchida e impressa, em
duas vias, deverá ser entregue na Prefeitura Municipal de Guaíra, no Protocolo Geral,
localizada na Avenida Coronel Otávio Tosta, 126, Centro, Guaíra – Estado do Paraná,
no horário das 08:00hs às 12:00hs e 14:00 ás 17:00hs.
5.1.1 - Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que:
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal -
CadÚnico, de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007; e
II - for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007.
5.1.2 - O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato,
contendo:
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; e
II - declaração de que atende à condição estabelecida no item II do item 5.1.1.
II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada no site
www.fauel.org.br, deverá ser preenchida, em duas vias, e entregue com os devidos
comprovantes Prefeitura Municipal de Guaíra, no Protocolo Geral, localizada na
Avenida Coronel Otávio Tosta, 126, Centro, Guaíra – Estado do Paraná, no horário das
08:00hs às 12:00hs e 14:00 ás 17:00hs..
II.2 - A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que
trata os incisos I e II do item 5.1.2 ou a apresentação dos documentos fora dos padrões e
forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.
II.3 - O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento
da taxa de inscrição será divulgado no dia 21 de junho de 2013, pelo site
www.fauel.org.br.
II.4 - Os candidatos com isenção concedida terão a inscrição automaticamente
efetivada. Os candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição com
isenção da taxa, deverão providenciar no site a impressão do boleto para pagamento
dentro do prazo estipulado, ou seja, proceder a impressão do boleto até às 23hs59min do
dia 16/07/2013, e efetuar o pagamento até o dia 17/07/2013.
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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 cumprir.
6.2 - O candidato concorrerá para apenas um cargo, sendo a escolha de exclusiva
responsabilidade do mesmo.
6.3 - Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deve inteirar-se
das regras deste Edital e certificar-se de que preenche ou preencherá, até a data da
admissão, todos os requisitos exigidos para a função. Não haverá a devolução do valor
da taxa de inscrição após a sua efetivação, quaisquer que sejam os motivos e mesmo se
o candidato não comparecer para realização das provas.
6.4 - O pedido de inscrição poderá ser efetuado a partir das 10 horas do dia 19 de junho
de 2013 até às 23hs59min do dia 16 de julho de 2013, somente via internet, no endereço
eletrônico da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL: www.fauel.org.br e www.guaira.pr.gov.br , em cujo sítio existirá
um link com o formulário destinado à INSCRIÇÃO que deverá ser devidamente
preenchido pelo candidato. Ao final da inscrição, deverá o candidato imprimir o boleto
bancário para o pagamento da taxa de inscrição, sendo a impressão do boleto
componente do processo de inscrição.
6.4.1 - O candidato que não tiver acesso à internet poderá realizar a inscrição em um dos
postos de inscrição abaixo durante os dias úteis:
I – Prefeitura Municipal de Guaíra: das 08:00 as 12:00hs e das 14:00 a 17:00hs.
6.5 - O pagamento do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 17 de
julho de 2013, mediante a apresentação do boleto bancário, pago preferencialmente nas
Casas Lotéricas, durante seu horário regular de atendimento.
6.5.1 - O boleto bancário, documento hábil para efetuar o pagamento da taxa de
inscrição deverá ser impresso até às 23hs59min do dia 16 de julho de 2013.
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 Guaíra, nem a
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina -
FAUEL, pelo não recebimento da confirmação bancária do recolhimento da taxa de
inscrição.
6.7 - O candidato poderá verificar no endereço eletrônico www.fauel.org.br e
www.guaira.pr.gov.br a situação de sua inscrição, devendo, se houver alguma
divergência, entrar em contato com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar,
CEP: 86020-908, Londrina, Estado do Paraná, nos seguintes horários: das 08h às
11h30min e das 14h às 17h ou pelo telefone (43) 3321–3262.
6.8 - Na hipótese de dados cadastrais digitados incorretamente no ato da inscrição, o
candidato deverá informar quais as alterações que devem ser procedidas, mencionando
também os dados que identificam a sua inscrição, por meio do fax (43) 3321-3262, aos
cuidados da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL.
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6.9 - O Edital de Homologação das Inscrições e Ensalamento serão divulgados nos sites
www.fauel.org.br e www.guaíra.pr.gov.br , bem como publicado no Órgão Oficial do
Município.
6.10 - Após efetivado o recolhimento da taxa de inscrição não haverá modificação da
função inscrita.
6.11 - Caberá recurso relativo à inscrição que tenha sido efetuada com o regular
recolhimento da respectiva taxa de inscrição e que não conste da relação dos candidatos
que tiveram as inscrições homologadas na forma do subitem 6.9, o qual deverá ser
encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina,
Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX, no prazo estabelecido no subitem
6.14.
6.12 - A data, os locais e o horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados
pela internet nos endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.guaira.pr.gov.br e no
órgão oficial do município.
6.13 - Pode o candidato imprimir o Cartão de Inscrição, no qual estará indicando a data,
o local com endereço e o horário da realização da prova, sendo de exclusiva
responsabilidade do candidato a obtenção do Cartão de Inscrição, por meio de
impressão.
6.14 - Após decorridos 02 (dois) dias da publicação do Edital de Inscritos, a Fundação
de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL não se
responsabilizará por inscrições não recebidas, em decorrência de falhas de
comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores de
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados.

7. DAS PROVAS

7.1. PROVA OBJETIVA

7.1.1 - Será aplicada prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório,
abrangendo os conteúdos programáticos constantes do Anexo I, deste Edital, sendo as
questões de múltipla escolha (a, b, c, d), distribuídas entre as áreas dispostas conforme
abaixo:

ÁREA DE
CONHECIMENTO

NÚMERO
DE

QUESTÕES

VALOR
UNITÁRIO DAS

QUESTÕES

VALOR TOTAL
DAS QUESTÕES

Língua portuguesa 06 2,00 12,00
Matemática 04 2,00 8,00
Conhecimentos gerais 04 4,00 16,00
Conhecimento
específico

16 4,00 64,00

Total de questões 30 ------------------------- 100,00
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7.1.2 - A prova objetiva será aplicada em data, locais e horários a serem divulgados no
edital de ensalamento e no cartão de inscrição dos candidatos.

7.1.3 - O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova
com 1 (uma) hora de antecedência, obrigatoriamente munido de lápis, borracha, caneta
esferográfica com tinta preta ou azul e documento original de identificação, observados
os subitens 7.1.6, 7.1.7 e 7.1.8.

7.1.4 - Os portões de acesso aos locais de realização da prova serão abertos 1 (uma)
hora antes do início da prova, e fechados 15 minutos antes do início da prova, estando
impedido de ingressar, por qualquer motivo, o candidato que chegar ao local da prova
após o horário estipulado.

7.1.5 - O ensalamento com data, locais e horários da Prova Objetiva, será divulgado nos
endereços eletrônicos www.fauel.org.br e www.guaira.pr.gov.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;

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.
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7.1.10 - Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os
candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

7.1.11 - Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos
eletrônicos (bip, telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, tablet e outros
aparelhos eletrônicos, etc). O descumprimento por parte do candidato de qualquer
determinação dos fiscais com relação à atitude a ser tomada com aparelhos eletrônicos,
implicará a eliminação do candidato, caracterizando-o como tentativa de fraude.

7.1.12 - Não será permitido, durante a realização da Prova Objetiva, o uso de gorros,
bonés, óculos escuros e de relógios, os quais deverão ser guardados pelos candidatos em
local que impeça sua visibilidade.

7.1.13 - O não comparecimento do candidato à Prova Objetiva implicará a sua
eliminação do Concurso.

7.1.14 - O candidato que usar de atitudes de desacato ou desrespeito com qualquer dos
fiscais ou responsáveis pela aplicação da prova, bem como aquele que descumprir o
disposto nos subitens 7.1.10, 7.1.11 e 7.1.12, será eliminado do Concurso.

7.1.15 - A duração da Prova Objetiva será de 3 (três) horas, nas quais está incluso o
tempo para o preenchimento do cartão-resposta. O controle do tempo de aplicação da
prova e as informações a respeito do tempo transcorrido, durante a realização da prova,
serão feitos pelos fiscais de sala.

7.1.16 - É de responsabilidade do candidato comparecer ao local da realização da prova
objetiva, no horário estipulado no subitem 7.1.3, bem como observar o tempo destinado
à realização da prova e preenchimento do cartão-resposta (subitem 7.1.15, deste Edital).

7.1.17 - As respostas das questões objetivas serão transcritas para o cartão-resposta com
caneta esferográfica com tinta preta ou azul, devendo o candidato assinalar uma única
resposta para cada questão.

7.1.18 - As respostas das questões da Prova Objetiva, lançadas no cartão-resposta, serão
corrigidas por meio de processamento eletrônico.

7.1.19 - Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.

7.1.20 - O candidato é responsável pelo correto preenchimento do cartão-resposta e pela
sua conservação e integridade, pois em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão,
salvo em caso de defeito de impressão.

7.1.21 - O candidato somente poderá se retirar da sala de prova após uma hora do início
da Prova Objetiva, devendo, antes de se retirar do recinto da sala, entregar aos
aplicadores, o caderno de prova e o cartão-resposta.
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7.1.21.1 - O candidato poderá levar consigo o caderno de prova se sair no transcorrer
dos últimos 60 (sessenta) minutos de aplicação da prova.

7.1.21.2 - O candidato que sair antes dos últimos 60 (sessenta) minutos não poderá
retornar a sala para retirar seu caderno de prova.

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 17 de julho de 2013 (postado), o qual deverá ser
encaminhado à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL, Avenida Higienópolis, 174 - 8º Andar, CEP: 86020-908, Londrina,
Estado do Paraná, por correspondência via SEDEX.

7.1.26 - Para a obtenção do resultado da Prova Objetiva será observado os seguintes
critérios: serão considerados aprovados todos os candidatos que apresentarem na
SOMA das notas, nota igual ou superior a 50% (CINQUENTA POR CENTO). Serão
automaticamente eliminados do Concurso Público, os candidatos que não obtiverem a
nota mínima exigida.

7.1.27 - O concurso público é efetuado mediante aplicação de provas objetivas em que
são avaliados os conhecimentos e/ou habilidades dos candidatos sobre os conteúdos
programáticos relacionados ao emprego em conformidade com o Anexo I.

8 - DOS RECURSOS

8.1 - Após a divulgação do gabarito, poderá o candidato interpor recurso no prazo de
02(dois) dias, utilizando-se do formulário específico que estará disponível no seguinte
endereço da internet: www.fauel.org.br e www.guaira.pr.gov.br devendo ser
protocolizado na forma descrita no subitem 8.3.
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 - Os recursos deverão ser protocolizados de forma on line através do site
www.fauel.org.br , desde que dentro do prazo estabelecido no subitem 8.1.
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8.4 - Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no
mérito.
8.5 - Serão admitidos recursos relativos ao gabarito provisório, à formulação, ao
conteúdo das questões da Prova Objetiva, desde que devidamente fundamentados.
8.6 - 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.
8.7 - Os recursos que não estiverem redigidos no formulário específico (subitem 8.1),
bem como os que forem encaminhados por protocolo direto na FAUEL, via postal, via
fax ou via correio eletrônico não serão admitidos nem analisados.
8.8 - Os recursos da Prova Objetiva serão apreciados por Banca Examinadora,
especialmente designada pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade
Estadual de Londrina - FAUEL. O resultado dos recursos da prova objetiva será dado a
conhecer, coletivamente, mediante publicação dos gabaritos oficiais definitivos a serem
publicados nos sites www.fauel.org.br e www.guaira.pr.gov.br e Órgão Oficial do
Município de Guaíra. Os candidatos recorrentes não serão comunicados
individualmente do resultado dos recursos que ficarão disponíveis nos autos do próprio
recurso.
8.9 - Após a apreciação dos recursos será divulgado o edital do gabarito oficial
definitivo nos sites www.fauel.org.br e www.guaíra.pr.gov.br e no órgão oficial do
Município.
8.10 - 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.
8.11 - Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto,
equivocado, em duplicidade ou incorreto do cartão–resposta, nem pelo motivo de
resposta que apresenta rasura.
8.12 - Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado do recurso.

9 - DO RESULTADO E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO
PÚBLICO

9.1 - A classificação final dos candidatos será publicada, nos sites www.fauel.org.br ,
www.guaira.pr.gov.br e Órgão Oficial do Município do Município de Guaíra, sendo
ordenada de acordo com os valores decrescentes da pontuação final da prova objetiva.

10 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

10.1 - Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que:
I – obtiver maior nota na prova de conhecimento específico;
II – tiver maior idade.
§ 1º  Persistindo o empate nos critérios previstos nos incisos I e II, dar-se-á o desempate
mediante sorteio, para o qual serão convocados  os candidatos envolvidos na situação.
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11 - DA CONVOCAÇÃO

11.1 - Após a realização do Concurso, no momento adequado, o Município de Guaíra
convocará os candidatos classificados no limite de vagas para assumirem o cargo para o
qual concorreram e para o qual se classificaram no limite de vagas.
11.1.1 - O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de
convocação, será tido como desistente e substituído, na seqüência, pelo classificado
imediatamente posterior.
11.1.2 - O candidato será submetido ao regime estatutário e após nomeado e empossado
será submetido ao estágio probatório de 3 (três) anos.
11.1.3 - O candidato que convocado, deixar de atender o Edital de Convocação, terá seu
nome transportado para o final da lista de classificação, no cargo respectivo, podendo
ser novamente convocado enquanto vigorar o prazo de validade do concurso.
11.2 - Será convocado para tomar as providências cabíveis o candidato que se classificar
no limite de vagas ou que, for convocado após o limite de vagas, como candidato
remanescente.
11.2.1 - É de responsabilidade do candidato aprovado manter o seu endereço atualizado
junto ao Departamento de Recursos Humanos do município mediante requerimento
protocolizado junto ao Protocolo Geral do Município de Guaíra.
11.3 Os editais relativos às etapas posteriores à divulgação da homologação do
resultado do Concurso serão organizados e publicados pelo Município de Guaíra, que
fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando ampla publicidade das
mesmas.
11.4 - O candidato que não atender aos prazos de editais, não comparecer ao local
indicado ou não satisfizer as exigências previstas será eliminado do Concurso e dará ao
Município de Guaíra o direito de convocar o próximo candidato classificado.
11.4.1 - Chamadas remanescentes, caso seja necessário, serão feitas até alcançar o
número de vagas previsto para o cargo, respeitando os prazos legais, e serão objeto de
editais específicos com os nomes dos novos candidatos convocados.
11.5 O candidato convocado deverá atender ao que estabelece o edital e apresentar a
seguinte documentação:
I - Cédula de Identidade (R.G.) ou protocolo da identidade e fotocópia.
II - Certificado de reservista e fotocópia, quando couber.
III - Título de eleitor e fotocópia.
IV - Comprovante de voto na última eleição ou a justificativa da ausência e fotocópia.
V - Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) e fotocópia.
VI – Registro no órgão da classe e fotocópia. (quando for o caso)
VII – Certidão de nascimento ou casamento e fotocópia.
VIII – Certidão de nascimento dos filhos menores de 14 anos e fotocópia, quando
couber.
IX – Uma fotografia 3x4 recente, tirada de frente.
X – Atestado de sanidade física e mental.
XI – Certidão de negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e
Justiça Federal, onde o candidato residiu no 5 (cinco) últimos anos.
XII – Comprovante de escolaridade exigida e fotocópia.
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XIII – Declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos
casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.
XIV – Número do PIS-PASEP.
XV – Comprovante de endereço.

11.6 - Os documentos previstos no item 11.5 deverão ser apresentados na forma de
fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que o candidato apresente o original
para conferência no local da entrega.
11.7 - O não-cumprimento dos prazos, a não-apresentação da documentação prevista ou
a não-comprovação do requisito para a nomeação no cargo especificado neste Edital,
mesmo para os que vierem a ser criados em legislação superveniente ou forem
considerados necessários, impedirá a  nomeação do candidato e implicará na eliminação
do Concurso e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das
sanções penais aplicáveis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga,
atendendo-se ao estabelecido neste edital.
11.8 - Sendo verificado, a qualquer tempo, falsidade documental, o candidato será
eliminado do Concurso, com nulidade da classificação e dos seus efeitos decorrentes,
sem prejuízos das sanções penais aplicáveis.

12 - DA NOMEAÇÃO

12.1 - São condições para nomeação:
I - ter sido aprovado e classificado no Concurso de que trata este Edital;
II - ter nacionalidade brasileira ou estrangeira na forma da lei;
III - ter Carteira de Trabalho e Previdência Social;
IV - ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de nomeação;
V - estar em dia com as obrigações eleitorais;
VI - estar em situação regular com as obrigações militares;
VII - ter concluído, até a data da nomeação, em Instituição de Ensino reconhecida pelo
MEC, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;
VIII - apresentar boa condição de saúde física e mental;
IX - cumprir as determinações deste Edital;
X - estar em gozo dos direitos políticos;
XI - não ter sido demitido de cargo ou função pública, Federal Estadual ou Municipal
por justa causa.
12.1.1 - O candidato deverá fazer prova dos documentos e das condições previstas no
subitem 12.1, bem como preencher os requisitos exigidos por ocasião do ato da
convocação, sendo eliminado do certame o que deixar de apresentar ou desatender
quaisquer exigências.
12.2 - Os candidatos convocados serão submetidos, antes da nomeação, a Péricia
Médica Oficial que consiste em exames médicos e clínicos e exames complementares
para avaliação de sua capacidade física e mental para o desempenho das atividades e
atribuições do cargo.
12.2.1 - Exames complementares deverão ser obrigatoriamente realizados pelo
candidato e apresentados no prazo a ser definido pelo Município de Guaíra, cujas
expensas correrão por conta do candidato convocado.
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12.2.2 - A falta da apresentação dos exames mencionados no Item anterior caracterizará
desistência do candidato.
12.2.3 - A omissão e/ou negação pelo candidato de informações relevantes na entrevista
médica, intencionalmente ou não, implicará em sua perda do direito à nomeação.
12.2.4 - O resultado dos Exames Médicos Admissionais será expresso com a indicação
de apto ou inapto para o exercício das atribuições do cargo.
12.2.5 - Os candidatos considerados inaptos nos Exames Médicos Admissionais ou que
não se sujeitarem à realização dos mesmos serão eliminados do Concurso.
12.2.6 - O candidato Portador de Necessidades Especiais que for convocado para
Exames Médicos Admissionais deverá submeter-se aos exames previstos para a
comprovação da deficiência declarada e da compatibilidade para o exercício do cargo.
12.3 - A admissão dos candidatos obedecerá, impreterivelmente, à ordem de
classificação, constante do resultado final.
12.4 - À Administração Municipal reserva-se o direito de chamar os candidatos
aprovados à medida de suas necessidades.
12.5 - Por ocasião da convocação, será exigida do candidato, a apresentação dos
documentos relativos às condições estabelecidas nas alíneas do subitem 12.1, sendo
desclassificado o candidato que deixar de atender a qualquer uma dessas condições.
12.7 - A escolaridade exigida para o cargo deverá ser comprovada no ato da nomeação.
12.8 - A inexatidão das declarações e/ou informações prestadas na ficha de inscrição ou
a apresentação irregular de documentos, ainda que verificado posteriormente, eliminará
o candidato do Concurso Público, anulando todos os atos decorrentes da respectiva
inscrição ou admissão.

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1 - A inscrição para o Concurso Público implicará a aceitação, por parte do
candidato, das normas contidas neste Edital, bem como de outras que forem necessárias
para seu fiel cumprimento.
13.2 - O Concurso Público disciplinado por este Edital tem validade de 02 (dois) anos, a
contar da data de publicação e homologação do resultado final, podendo ser prorrogado
por igual período, a critério da Administração Municipal.
13.3 - O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no
prazo de validade de que trata o presente Edital.
13.4 – As vagas além das ofertadas neste Edital serão lotadas nos órgãos de acordo com
a necessidade do Município.
13.5 - A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUEL emitirá parecer conclusivo respondendo os recursos interpostos
pelos candidatos, os quais não serão considerados quando por vias de reclamações
verbais.
13.6 - Não serão apreciadas as reclamações que forem oferecidas em termos
inconvenientes, ou que não apontarem com precisão e clareza os fatos e circunstâncias
que as justifiquem ou que permitam sua pronta apuração.
13.7 - Ficam aprovados os Anexos I e II, como partes integrantes deste Edital.
13.8 - Os casos omissos serão deliberados pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual de Londrina - FAUEL em conjunto com a Secretaria
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Municipal da Administração, Comissão Especial de Concurso e Procuradoria Geral do
Município.

Guaíra – Pr., em 12 de junho de 2013.

Fabian Persi Vendruscolo
Prefeito Municipal

Julio Cesar Juvenal
Presidente da Comissão Executiva

Decreto 198/2013 e 208/2013

ANEXO I

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS (NÍVEL FUNDAMENTAL)

LÍNGUA PORTUGUESA: Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica.
Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino;
Número – singular e plural) Concordância Nominal e Verbal; Emprego dos Pronomes 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 do País, História e
Geografia do Município de Guaíra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS: Doenças transmitidas pela água,
ecossistemas, ciclo da água, animais peçonhentos, animais sinantrópicos, ciclo
reprodutivo dos insetos, dengue, febre amarela, malária, raiva, leishmaniose,
esquistossomose, filariose, teníase, toxoplasmose, poluição ambiental: lixo industrial,
lixo urbano e reciclagem. ). Lei nº 8.142, de 28/12/90. Estratégia do Programa Saúde da
Família. Lei 11.350, de 05/10/2006.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE: Doenças transmitidas pela água,
ecossistemas, ciclo da água, ciclo reprodutivo dos insetos, dengue, febre amarela,
malária, poluição ambiental: lixo industrial, lixo urbano e reciclagem. Saúde e Higiene
pessoal, Saúde coletiva, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs). Lei nº 8.142, de
28/12/90. Estratégia do Programa Saúde da Família. Lei 11.350, de 05/10/2006.
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AGENTE SANITÁRIO: Código de Saúde do Paraná (Lei nº 1333/2001, Decreto nº
5.711/2002), Código de Postura do Município de Guaíra (Lei Complementar 003, de
02/01/2008), Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). Saúde do
trabalhador. Doenças transmitidas pela água, ecossistemas, ciclo da água, animais
peçonhentos, animais sinantrópicos, Doenças transmitidas por alimentos, ciclo
reprodutivo dos insetos, dengue, febre amarela, malária. Zoonoses: raiva, leishmaniose,
filariose, teníase, toxoplasmose, poluição ambiental: lixo industrial, lixo urbano e
reciclagem.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS (NÍVEL MÉDIO)

LÍNGUA PORTUGUESA: 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 do País, História e
Geografia do Município de Guaíra, Lei Orgânica Municipal (Resolução nº 02/2001-
Câmara Municipal de Guaíra); Lei Municipal nº 1.246/2003, Lei Municipal nº
1.247/2003.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUXILIAR DE ENFERMAGEM: Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas
de curativos; Princípios da administração de medicamentos: terapêutica medicamentosa,
noções de farmacoterapia; Condutas do Auxiliar de Enfermagem na Saúde Mental –
intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS/SIDA,
Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, Linfogranuloma venéreo, Cancro
mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, Cadeia de frio
(conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho Regional de
Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício
Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino
do Lixo; Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e
puerpério, prevenção do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil:
Assistência de Enfermagem no Pré-Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências
Obstétricas E Assistência de Enfermagem em Pediatria; Ética: Princípios Básicos De
Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e Relações Humanas; Sistema Único
de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional
Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção
Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração,
administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de
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material para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses
e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros
socorros; atuação de Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências;
Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Coma diabético; Reanimação
cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância Epidemiológica. Declaração Universal
dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência Hospitalar. O paciente cirúrgico:
cuidados pré, trans e pós operatórios.

TÉCNICO AGRÍCOLA: Culturas: Milho, Feijão, Café, Cana de açúcar. Amostragem
de solo. Correção de solo. Escolha de cultivares. Tratamento de sementes. Plantio:
Época, espaçamento, densidade. Produção de mudas. Adubação (níveis de fertilidade do
solo; relações básicas de nutrientes; recomendações baseadas em análise de solo,
adubação orgânica). Tratos culturais. Tipos de Cultivos. Plantas daninhas e seu controle.
Uso de herbicidas. Aplicação de defensivos. Pragas e Doenças de importância
econômica. Colheita. Classificação. Armazenamento. Comercialização. Olericultura:
Escolha do terreno. Preparo do solo: aração, gradagem, coleta de amostra de solo,
sementeiras e canteiros. Preparo de mudas. Plantio:espécie, variedade, épocas, ciclo,
espaçamento, densidade. Adubação: orgânica e química. Calagem. Transplante. Tratos
culturais. Tratamento fitossanitário. Herbicida. Colheita e Beneficiamento.
Classificação. Acondicionamento. Fruticultura: Importância do clima e do solo para
fruticultura. Práticas culturais em fruticultura. Tecnologia de colheita e de pós-colheita
de frutos. Cultura de frutas tropicais (citros, manga, goiaba, maracujá e banana).
Fertilidade e Conservação de Solos: Visão geral sobre a fertilidade do solo. Elementos
essenciais às plantas. Transporte de nutrientes no solo. Reação do solo. Correção da
acidez. Matéria orgânica. Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Enxofre. Micronutrientes.
Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação. Aspectos econômicos e
implicações ecológicas do uso de corretivos e fertilizantes. Recuperação de áreas
degradadas. Defesa Sanitária Vegetal: Importância e sintomatologia de doenças de
plantas. Etiologia. Doenças de causas nãoparasitárias. Micologia, fungos
fitopatogênicos e doenças fúngicas. Epidemiologia. Princípios gerais e práticas de
controle de doenças de plantas. Defensivos biológicos e químicos. Manejo de controle
de pragas. Área Pecuária Manejo produtivo: Aspectos gerais de manejo produtivo de
bovinos, suínos e aves. Sanidade Animal: Principais distúrbios do aparelho locomotor,
digestivo e respiratório em bovinos, suínos e aves. Mamites e seu controle. Controle de
ecto e endoparasitos. Principais zoonoses e seu controle. Programas de vacinações em
bovinos, suínos e aves. Manejo reprodutivo: Ciclos reprodutivos de bovinos e suínos.
Inseminação artificial. Distúrbios reprodutivos. Nutrição: Produção e conservação de
forrageiras, cálculo e mistura de concentrados. Noções Básicas de Inseminação
Artificial.

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: Segurança e a saúde no trabalho
nos diplomas legais vigentes no país. Constituição da República Federativa do Brasil de
1988. Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Normas Regulamentadoras, aprovadas
pela Portaria Mtb nº 3.214, de 08 de junho de1978 e alterações. Responsabilidade civil e
criminal em matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação, reconhecimento,
avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente do Trabalho: conceito, causas,
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custos, registro,análise e prevenção dos acidentes do trabalho – Lei nº 8.213/91.
Ergonomia e Prevenção e Combate a Incêndios.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS DAS PROVAS (NÍVEL SUPERIOR)

LÍNGUA PORTUGUESA: 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 do País, História e
Geografia do Município de Guaíra, Lei Orgânica Municipal (Resolução nº 02/2001-
Câmara Municipal de Guaíra); Lei Municipal nº 1.246/2003, Lei Municipal nº
1.247/2003.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ARQUITETO: Projeto de arquitetura: 1.1 Métodos e técnicas de desenho e projeto. 1.2
Programação de necessidades físicas das atividades. 1.3 Noções de Topografia e
condições do terreno: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e
construções vizinhas. 1.4 Controle ambiental das edificações (térmico ,acústico e
luminoso). 1.5 Princípios e normas relacionados à acessibilidade arquitetônica; Gestão
democrática e planejamento participativo: 2.1 Relações do planejamento com o desenho
e o projeto urbano. 2.2 A paisagem, o paisagismo e o meio ambiente. 2.3 Infra-estrutura
urbana. 2.4 Legislação urbanística Municipal: códigos de obras, uso e ocupação do solo,
zoneamento, taxa de ocupações, recuos, parcelamento do solo; Sistemas estruturais e
construtivos: noções básicas sobre concreto, alvenaria comum e estrutural, madeira e
estrutura metálica; Ênfase nas questões do melhor aproveitamento e alternativas de
construções públicas. 4.1 Projetos de reurbanização de áreas: praças, favelas, prédios,
achadas, sistemas viários, parques, complexos poliesportivos, habitação popular;
Acompanhamento de obras. 5.1 Construção e organização do canteiro de obras. 5.2
Coberturas e impermeabilização. 5.3 Esquadrias. 5.4 Pisos e revestimentos: noções
sobre impermeabilização, concreto aparente, argamassas, pedras, cerâmicas, pintura e
gesso; Legislação: 6.1 Normas técnicas, legislação profissional; Informática aplicada à
arquitetura. 7.1 Desenvolvimento de projetos no sistema AUTO CAD 2000.

EDUCADOR FÍSICO: Fundamentos e aspectos históricos da Educação Física.
Benefícios e riscos associados à atividade física. Fisiologia do exercício. Planejamento,
prescrição e orientação de Programas de atividade física. Desenvolvimento motor e sua
aplicação em programas de atividade física. Medidas e Avaliação em Educação física.
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Aptidão Física relacionada à saúde. Epidemiologia da Atividade física. Recomendações
para a prática de Atividade física. Atividade Física e Atenção Básica. Promoção da
Saúde. Educação para Saúde. Abordagens Ecológicas para Promoção da Saúde. Adesão
e aderência à programas de atividade física.  Práticas corporais e atividade física.
Responsabilidades dos profissionais nas práticas corporais e atividade física. Ações
intersetoriais. O papel do profissional de educação física na atenção integral à saúde da
criança, adolescente, mulher, adulto e idoso.

ENGENHEIRO CIVIL: Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações,
Vistorias De Bens Móveis E Imóveis - Conceitos Básicos. Finalidade De Cada Ato.
Metodologias Empregadas. Perícias Em Processos Judiciais. Projeto De Obras De
Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E Hidrossanitárias -
Interpretação De Plantas. Documentos Descritivos: Discriminações Técnicas, Cadernos
De Encargos, Especificações Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De
Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade. Discriminados: Composições Unitárias
De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos Diretos, Leis
Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, Redes
Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção
- Aglomerantes: Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem,
Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado No Local - Dosagem, Tecnologia De
Concretos; Peças Pré-Moldadas - Componentes Estruturais, Blocos. Aço: Para Concreto
Armado, Perfis Estruturais. Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para
Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. Tintas e Vernizes. Execução Da Obra -
Sondagens. Locação Da Obra. Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E
Equipamentos De Proteção E Segurança, Depósitos e Armazenamento De Materiais,
Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações. Escoramentos. Estruturas Em
Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização.
Revestimento e Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras -
Acompanhamento De Cronograma Físico-Financeiro. Controle Da Execução De
Serviços. Medições De Serviços e Emissão De Faturas. Patologia Das Edificações -
Estruturas Em Concreto Armado. Revestimentos. Instalações. Coberturas: Telhados e
Terraços. Impacto Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos
Administrativos. Índices De Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de
Código de Obras, Lei de Zoneamento e Código de Posturas do Município de Guaíra.
Noções Gerais Sobre as Atribuições Do Cargo.

MÉDICO GENERALISTA/SAÚDE DA FAMÍLIA: Anatomia e fisiologia Humana.
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
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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. Acidente com Animais Peçonhentos: sinais clínicos,
tratamento e manejo do paciente. 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 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.

MÉDICO GINECOLOGISTA: Anatomia e fisiologia Humana. Alterações
Menstruais: Amenorréias; hemorragia disfuncional; ciclo menstrual. Planejamento
familiar: anticoncepcional oral injetável (mensal e trimestral); método de barreira e
natural; 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; ultra-sonografia; maturidade fetal e vitalidade.
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/1990. Política  Nacional de Humanização. Pactos
pela Vida em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº
8.142, de 28/12/1990. Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção
de Saúde.

MÉDICO PEDIATRA: Anatomia e fisiologia Humana. 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 clínicos, tratamento e
manejo do paciente pediátrico. Diagnósticos Diferenciais: Dor Abdominal; Hematúria;
Cefaléia; Linfadenomegalia; Dor em Membros Inferiores; Acidentes na Infância. Parada
Cardiorespiratória: Manejo Terapêutico. Convulsão. Políticas Públicas do SUS: Lei
8.080/1990. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e
de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/1990. Sistema
de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.
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MÉDICO PLANTONISTA: Anatomia e fisiologia Humana. 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. Noções básicas de urgência e emergência. Acidente com Animais
Peçonhentos: sinais clínicos, tratamento e manejo do paciente. Políticas Públicas do
SUS: Lei 8.080/1990. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa
do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/1990.
Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde.

NUTRICIONISTA: Ações de apoio matricial em alimentação e nutrição na APS.
Condições higiênico-sanitárias dos alimentos. Manual de boas práticas nos serviços de
alimentação. Avaliação de perigos e pontos críticos. Contaminação dos alimentos.
Educação em serviço e treinamento. Fator de correção dos alimentos. Cálculo do
número de refeições diárias. Cuidado nutricional para recém-nascido de baixo peso e
alto risco.  Nutrição nos diferentes ciclos de vida: infância, adolescência, gestação,
adulto, idoso.  Peso, estatura, percentual de gordura corporal Cuidado nutricional em
doenças de má-absorção, Orientação nutricional na deficiência de vitamina D, vitamina
A, Anemia, Câncer e AIDS. Desnutrição. Obesidade. Doenças gastrointestinais.
Equilíbrio de energia e manejo do peso. Cálculo das necessidades energéticas e
planejamento de dieta a pessoas com doenças inflamatórias do Intestino, Diabete
Mellitus. Renais agudos e crônicos. Hepatopatas agudos e crônicos, sequelados de AVE,
desnutridos, cardiopatas, peumopatas agudos e crônicos. Atenção Nutricional e
desnutrição. Macronutrientes, micronutrientes e Oligoelementos. Programas de
Suplementação de micronutrientes na Atenção básica. Nutrição e Atividade Física.
Anorexia e Bulimia. Indicações e técnicas de ministracão de nutrição enteral. Vias de
acesso e complicações em nutrição enteral e parenteral. Nutrição e saúde coletiva.
Alimentos funcionais. Aproveitamento de alimentos. Sistema de Vigilância Nutricional
(SISVAN).  Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Programa Bolsa Família. Política
nacional de alimentação e nutrição (PNAN).
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ANEXO II – PREVISÃO DE CRONOGRAMA

Descrição Data
Publicação do Edital 13/06/2013
Pedido de Isenção 14 à 17/06/2013
Resposta Pedido de Isenção 21/06/2013
Recurso Pedido de Isenção 24 e 25/06/2013
Resposta do Recurso Pedido de Isenção 28/06/2013
Inscrição 19/06/2013 à 16/07/2013
Pagamento da Inscrição 17/07/2013
Homologação das Inscrições 23/07/2013
Recurso da Homologação 24 e 25/07/2013
Ensalamento 13/08/2013
Prova Objetiva 18/08/2013
Gabarito 19/08/2013
Recurso Gabarito 20 e 21/08/2013
Nota da Prova Objetiva e Classificação
Final

30/08/2013

Recurso Nota 02 e 03/09/2013
Homologação Final 06/09/2013


