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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/09 

 
A Prefeitura do Municipio de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. Dr. Amin José 
Hannouche, Prefeito Municipal, tendo em vista as necessidades do Serviço Público Municipal, faz saber que realizará na 
cidade de Cornélio Procópio - PR, CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS ESCRITAS, PROVAS ESCRITAS E PRÁTICAS E 
PROVAS ESCRITAS E TITULOS ppaarraa  pprroovviimmeennttoo  eeffeettiivvoo  ddooss  ccaarrggooss,,  aabbaaiixxoo  ddiissccrriimmiinnaaddooss,,  nos termos das Leis nº 
222/91, Lei Complementar nº 053/2002, LC Nº 078/08, LC nº 110/08, Constituição Federal, Lei Orgânica do Município de 
Cornélio Procópio – PR, Decreto nº 2585/09, Edital de Concurso Público nº 01/09 e demais cominações de direito. Este 
Concurso Público será regido pelas presentes Instruções Especiais que, para todos os efeitos, constituem parte integrante 
deste Edital.  
 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 

1. DOS CARGOS EM CONCURSO 
 

1.1. O Concurso destina-se a selecionar candidatos para provimento de cargos vagos existentes nesta data e mais os que 
vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do concurso.  
 

1.2. Os cargos públicos, pré-requisitos, vencimento mensal, jornada semanal, valor da taxa de inscrição e tipo de prova 
são os estabelecidos no quadro a seguir: 
 
I – CÓDIGO DE INSCRIÇÃO E CARGO – Nº DE VAGAS – PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS – VENCIMENTO MENSAL – 
JORNADA SEMANAL - TAXA DE INSCRIÇÃO E TIPO DE PROVA 
 

Nº CARGOS 
 

 
CÓDIGO E CARGO  

TOTAL 
(Incluindo-

se a 
Reserva 

Portadores 
Deficiência) 

Reserva 
para 

Portadores 
de 

Deficiência 

 
PRÉ – REQUISITOS 

EXIGIDOS 

 
VENCIMENTO 

MENSAL 

 
JORNADA  
SEMANAL 

 
*TAXA 
DE 
INSCRI
ÇÃO 
 

R$ 

 
TIPO 
DE 

PROVA 

01 
AGENTE 

ADMINISTRATIVO 

20 03 ENSINO MÉDIO COMPLETO, 
CONHECIMENTOS BÁSICOS 
DE INFORMÁTICA E 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

527,11 
 

40 HORAS 30,00 PROVA 
ESCRITA 

02 
ASSISTENTE 

SOCIAL 

03 0 CURSO SUPERIOR 
COMPLETO (SERVIÇO 
SOCIAL) E REGISTRO NO 
CRESS 

1.242,23 40 HORAS 60,00 PROVA 
ESCRITA 

03 
ATENDENTE 

SOCIAL 

06 01 ENSINO MÉDIO COMPLETO 
E CONHECIMENTOS 
ESPECIFICOS DO CARGO 

542,92 40 HORAS 30,00 PROVA 
ESCRITA 

04 
CONTADOR 

01 0 BACHAREL EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS  E REGISTRO 
NO CRC 

1.483,27 40 HORAS 60,00 PROVA 
ESCRITA 

05 
DENTISTA 

02 0 CURSO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ODONTOLOGIA E REGISTRO 
NO CRO 

1.317,89 20 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

06 
EDUCADOR 
INFANTIL 

15 02 CURSO DE FORMAÇÃO PARA 
O MAGISTÉRIO NÍVEL 
MÉDIO COM HABILITAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO INFANTIL, 
CURSO NORMAL SUPERIOR 
COM HABILITAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO INFANTIL E/OU 
PEDAGOGIA COM 
HABILITAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

950,00 40 HORAS 30,00 PROVA 
ESCRITA  

E 
TITULOS 

07 
ELETRICISTA 

(PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES) 

01 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO E 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

575,98 40 HORAS 20,00 PROVA 
ESCRITA E 
PRÁTICA 

08 
ENFERMEIRO 

03 0 CURSO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
ENFERMAGEM E REGISTRO 
NO COREN 

1.317,89 36 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

09 
FARMACÊUTICO/
BIOQUÍMICO 

 

01 0 CURSO SUPERIOR EM 
FARMÁCIA-BIOQUIMICA E 
REGISTRO NO CRFB 

1.483,27 
 

40 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 
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Nº CARGOS 
 

 
CÓDIGO E CARGO  

TOTAL 
(Incluindo-

se a 
Reserva 

Portadores 
Deficiência) 

Reserva 
para 

Portadores 
de 

Deficiência 

 
PRÉ – REQUISITOS 

EXIGIDOS 

 
VENCIMENTO 

MENSAL 

 
JORNADA  
SEMANAL 

 
*TAXA 
DE 
INSCRI
ÇÃO 
 

R$ 

 
TIPO 
DE 

PROVA 

10 
FISCAL DE OBRAS 

E POSTURAS 

05 01 ENSINO MÉDIO COMPLETO 
E CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

924,29 40HRS 30,00 PROVA 
ESCRITA 

11 
FISIOTERAPEUTA 

02 0 CURSO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
FISIOTERAPIA E REGISTRO 
NO CREFITO 

1.483,27 40 HORAS 60,00 PROVA 
ESCRITA 

12 
MECÂNICO 

01 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO E 
CONHECIMENTOS 
ESPECIFICOS DO CARGO 

845,83 40 HORAS 20,00 PROVA 
ESCRITA E 
PRÁTICA 

13 
MÉDICO 

CARDIOLOGISTA 

01 0 CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA COM  
ESPECIALIZAÇÃO EM 
CARDIOLOGIA E REGISTRO 
NO CRM 

1.483,27 20 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

14 
MÉDICO CLÍNICO 

GERAL 

03 0 CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA E 
REGISTRO NO CRM 

1.483,27 20 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

15 
MÉDICO 

GINECOLOGISTA/ 
OBSTETRA 

02 0 CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
GINECOLOGIA E 
OBSTETRÍCIA E REGISTRO 
NO CRM 

1.483,27 20 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

16 
MÉDICO 

PEDIATRA 

02 0 CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA COM 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
PEDIATRIA E REGISTRO NO 
CRM 

1.483,27 20 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

17 
MÉDICO 

VETERINÁRIO 

01 0 CURSO SUPERIOR EM 
MEDICINA VETERINÁRIA E 
REGISTRO NO CRMV 

1.483,27 20 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

18 
NUTRICIONISTA 

05 01 CURSO SUPERIOR 
COMPLETO EM NUTRIÇÃO E 
REGISTRO NO CRN 

1.317,89 36 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

19 
OPERADOR DE 

MÁQUINAS 
RODOVIÁRIAS  

05 01 ENSINO FUNDAMENTAL 
COMPLETO, CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO “D OU E” E 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

797,37 40 
HORAS 

20,00 PROVA 
ESCRITA E 
PRÁTICA 

20 
PINTOR 

02 0 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 
(ALFABETIZADO) E 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

575,98 40 
HORAS 

20,00 PROVA 
ESCRITA E 
PRÁTICA 

21 
PROFESSOR DE 

EDUCAÇÃO 
FÍSICA 

20 03 ENSINO SUPERIOR 
COMPLETO EM 
EDUCAÇÃO FÍSICA COM 
LICENCIATURA PLENA E 
REGISTRO NO CREF   

809,23 40 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA  

E 
TITULOS 

22 
PSICÓLOGO 

CLÍNICO 

05 01 CURSO SUPERIOR 
COMPLETO EM PSICOLOGIA 
CLÍNICA E REGISTRO NO 
CRP 

1.483,27 36 
HORAS 

60,00 PROVA 
ESCRITA 

23 
TÉCNICO DE 

ENFERMAGEM 

10 01 CURSO TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM EM NÍVEL 
MÉDIO E REGISTRO NO 
COREN 

527,11 40 
HORAS 

30,00 PROVA 
ESCRITA 

24 
TÉCNICO EM 

HIGIENE DENTAL 

05 01 ENSINO MÉDIO COMPLETO, 
CURSO TÉCNICO EM 
HIGIENE DENTAL E 
REGISTRO NO CRO 

648,30 36 
HORAS 

30,00 PROVA 
ESCRITA 

25 
TÉCNICO EM 

SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

01 0 FORMAÇÃO DE NÍVEL 
MÉDIO E CURSO TÉCNICO 
DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO 

1.040,30 40 
HORAS 

30,00 PROVA 
ESCRITA 

26 
TELEFONISTA 

02 0 ENSINO MÉDIO COMPLETO 
E CONHECIMENTOS 
ESPECIFICOS DO CARGO 

527,11 40 
HORAS 

30,00 PROVA 
ESCRITA 
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Nº CARGOS 
 

 
CÓDIGO E CARGO  

TOTAL 
(Incluindo-

se a 
Reserva 

Portadores 
Deficiência) 

Reserva 
para 

Portadores 
de 

Deficiência 

 
PRÉ – REQUISITOS 

EXIGIDOS 

 
VENCIMENTO 

MENSAL 

 
JORNADA  
SEMANAL 

 
*TAXA 
DE 
INSCRI
ÇÃO 
 

R$ 

 
TIPO 
DE 

PROVA 

27 
VIGIA 

05 01 ENSINO FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 
(ALFABETIZADO) E 
CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS DO CARGO 

465,00 40 
HORAS 

20,00 PROVA 
ESCRITA 

* PARA INSCRIÇÃO VIA INTERNET OS VALORES ESPECIFICADOS ACRESCIDOS DE R$2,00 (DOIS REAIS) CORRESPONDENTES 
A TARIFA BANCÁRIA. 
 
 

2. DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)  
 
2.1. As reservas de vagas para pessoas portadoras de deficiências, de acordo com a Lei Municipal nº 222/91 e demais 
cominações de direito, são as constantes no item 1 para cada cargo público em concurso.  

2.2. Às pessoas portadoras de deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso VIII 
do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 37 do Decreto Federal 3.298/99, é assegurado o direito de inscrição a 
cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. 

2.3. Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal 3.298/99. 

2.4. A deficiência existente jamais poderá ser argüida para justificar readaptação funcional ou concessão de 
aposentadoria. 

2.5. As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal 3.298/99, 
particularmente em seu artigo 40, participarão do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, à duração, ao horário e 
local de aplicação das provas e à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.  

2.6. No ato da inscrição o candidato, portador de deficiência, deverá declarar, no Requerimento de Inscrição, essa 
condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças - CID, bem 
como a provável causa da deficiência e a compatibilidade da mesma para o desempenho do cargo público pretendido. 
Este Laudo será retido e ficará anexado ao Requerimento de Inscrição. Caso o candidato não anexe o laudo médico, não 
será considerado como deficiente apto para concorrer às vagas reservadas, mesmo que tenha assinalado tal opção no 
Requerimento de Inscrição. 

2.6.1. Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde, da Lei nº 7.853, de 
24/10/89, e do Decreto nº 3.298, de 20/12/99, mesmo que constatado a qualquer tempo, a opção de concorrer às vagas 
destinadas aos portadores de deficiência será desconsiderada, passando o candidato a fazer parte do grupo geral de 
inscrição; 

2.6.2. Será eliminado do Concurso Público o candidato cuja deficiência assinalada na ficha de inscrição seja incompatível 
com o cargo pretendido. 

2.6.3. Antes da realização das provas, o candidato que tenha declarado sua deficiência poderá, a critério da Comissão 
Especial do Concurso, ser encaminhado a uma junta composta por um médico e especialista da atividade profissional a 
que concorre o candidato, para avaliar a compatibilidade da deficiência com o cargo a que concorre, sendo lícito à 
Comissão Especial solicitar a realização de quaisquer outros procedimentos prévios, se a junta assim o requerer para a 
emissão de seu Laudo. 

2.6.4. Os candidatos portadores de deficiência, aprovados e classificados nas vagas respectivas e que não tenham sido 
encaminhados para avaliação antes da realização das provas conforme subitem 2.6.3, deverão antes da nomeação 
submeter-se à perícia médica, para verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do 
cargo pretendido, de acordo com a legislação em vigor. 

2.6.5. Na realização da prova, as adaptações necessárias aos candidatos portadores de deficiência, dentro das 
possibilidades da Executora do Concurso, somente serão efetuadas para aqueles que comunicarem sua deficiência nas 
condições do subitem 2.6. e indicarem no campo apropriado do requerimento de inscrição o tipo de atendimento 
necessário nas provas se for o caso. 

2.6.6. Caso o candidato portador de deficiência seja considerado inapto para o cargo, será nomeado o candidato 
imediatamente posterior. Vaga reservada e não provida por falta de candidatos portadores de deficiência ou por 
reprovação dos concorrentes é revertida para a classificação geral. 

2.6.7. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho de letra correspondente a 
corpo 24. 

2.6.8. Os candidatos que não atenderem os dispositivos, no ato das inscrições, serão considerados como não portadores 
de deficiência; não terão a prova preparada, seja qual for o motivo alegado, estando impossibilitados de realizar a prova. 
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2.7. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas contendo, a primeira, a pontuação de 
todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

2.8. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não 
poderá impetrar recurso em favor de sua situação. 

3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. As inscrições poderão ser efetuadas no período de 30/03/09 a 14/04/09, para os cargos previstos no item 1.2., 
deste Edital, de acordo com a preferência do candidato, por uma das seguintes maneiras:  
 
3.1.1.INSCRIÇÕES PRESENCIAIS: PESSOALMENTE OU POR PROCURAÇÃO NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO A 14 
DE ABRIL DE 2009 – SOMENTE NOS DIAS ÚTEIS, NO PRÉDIO DA SEMESP, SITO À RUA COLOMBO, Nº 55, 
CENTRO, NO HORARIO: DAS 9:00 ÀS 16:00 HORAS. 
 
3.1.2.INSCRIÇÕES VIA INTERNET: INICIO DIA 30 DE MARÇO ÀS 9:00 HORAS E ENCERRAMENTO DIA 14 DE 
ABRIL DE 2009 ÀS 16:00 HORAS- HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) -  NO ENDEREÇO ELETRÔNICO  
www.exitusconcursos.com.br.   
 
3.2. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 
 
3.2.1. Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos.  
 
3.2.2. É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 
 
3.2.3. É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros ou para outros concursos. 
 
3.2.4. Cada candidato poderá se inscrever para mais de um cargo em seleção, desde que escolha um cargo da TABELA A 
e outro cargo da TABELA B, cujas provas serão aplicadas em períodos diferenciados conforme consta no Anexo II deste 
Edital. 
 
3.2.5. Caso o candidato cometa algum equivoco com relação à inscrição, inscrevendo-se para mais de um cargo 
constante da mesma Tabela, conforme discriminado no Anexo II, não poderá interpor recurso a seu favor ou alegar 
desconhecimento do mesmo. 
 
3.2.6. As informações prestadas na solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo à 
Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio – PR, o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados 
incorretos ou rasurados, bem como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado 
posteriormente. 
 
3.2.7. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma.  
 
3.2.8. Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da taxa de inscrição. 
 
3.2.9. Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição. 
 
3.2.10. O protocolo de inscrição presencial ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição via internet deverá ser 
mantido em poder do candidato e apresentado nos locais de realização das provas. 
 
3.2.11. O candidato que se inscrever ao Concurso Público como pessoa portadora de deficiência ou de necessidades 
especiais, concorrendo às vagas reservadas para tal ou necessitar de atendimento especial para a realização das provas 
deverá indicar, na solicitação de inscrição, a condição de deficiência da qual é portador, bem como os recursos especiais 
necessários e, ainda, enviar à COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO PÚBLICA até o dia 14 (catorze) de abril de 2009, 
impreterivelmente, laudo médico (original ou cópia autenticada) conforme item 2.5. deste Edital, que justifique o 
atendimento especial e a inscrição nos termos do item 2 deste Edital, optando para envio do Laudo por uma das maneiras 
abaixo: 
  
3.2.11.1.  Via SEDEX COM AVISO DE RECEBIMENTO: enviar para o DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO-PR, sito à Avenida Minas Gerais, nº 301, centro, CEP: 86300-
000, Cornélio Procópio-PR, ou  

 
3.2.11.2.  Protocolar pessoalmente ou por terceiro das 9:00 horas às 16 horas (exceto sábado, domingo e feriado) no  
PRÉDIO DA SEMESP, SITO À RUA COLOMBO, Nº 55, CENTRO, Cornélio Procópio – PR, NO PERÍODO DE 30 DE 
MARÇO A 14 DE ABRIL DE 2009. 

 
3.2.11.3. Após o prazo acima estipulado, a solicitação será indeferida, salvo nos casos de força maior. A solicitação de 
condições especiais será atendida segundo os critérios de viabilidade e de razoabilidade. 
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3.2.12. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas, além de solicitar atendimento 
especial para tal fim, deverá levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará as provas. 
 
3.2.13. O laudo médico (original ou cópia simples) valerá somente para este concurso, não será devolvido e não serão 
fornecidas cópias desse laudo. 
 
3.2.14. O envio do laudo médico, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva do candidato. A Comissão Especial de 
Seleção Pública, bem como a empresa executora do certame, não se responsabilizam por qualquer tipo de extravio que 
impeça a chegada do laudo. 
 
3.2.15. A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido será publicada no Edital de 
Deferimento ou Indeferimento das inscrições e divulgada nos sites: www.exitusconcursos.com.br e 
www.cornelioprocopio.pr.gov.br e no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio – PR. 
 
3.2.16. O candidato disporá de um dia a partir da divulgação da relação citada no subitem anterior para contestar o 
indeferimento, pessoalmente na Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio. Após esse período, não serão aceitos pedidos 
de revisão. 
 
3.2.17. O candidato, na solicitação de inscrição, declara para fins de direito que tem ciência e aceita que, no momento do 
provimento do cargo, entregará os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo conforme item 1.2. 
deste Edital. 
 
3.2.18. Preencher a Ficha óptica de Inscrição Presencial ou a inscrição efetuada via internet, assinando a Declaração 
segundo a qual, sob as penas da Lei, assumirá:  

1) ser brasileiro, nato ou naturalizado  

2) ter até a data de encerramento das inscrições, idade mínima de 18 (dezoito) anos; 

3) ter votado nas últimas eleições ou justificado a ausência; 

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

5) gozar de boa saúde física e mental ; 

6) não registrar antecedentes criminais com condenação transitada em julgado;  

7) conhecer e estar de acordo com as exigências contidas no presente Edital; 

8) Ter nível de escolaridade comprovada exigida para o emprego. 

3.2.19. A assinatura na Ficha de Inscrição Presencial ou a inscrição efetuada via internet implicará a satisfação das 
exigências relacionadas no item 3.2.18 deste Edital. Fica dispensada a imediata apresentação dos documentos ali 
relacionados; todavia, por ocasião do provimento do cargo, serão exigidos dos candidatos habilitados os documentos que 
confirmam as declarações dos itens acima mencionados. 

3.2.20. No caso de pagamento com cheque, as inscrições serão consideradas sem efeito se o cheque for devolvido por 
qualquer motivo. 

3.2.21. O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento da Ficha de Inscrição pelo candidato ou seu 
procurador. 

3.2.22. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 
sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento. 

3.3. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÕES REALIZADAS PELA INTERNET  

1) Acessar o endereço eletrônico: www.exitusconcursos.com.br, durante o período de 30 de março de 2009 a 14 de 
abril de 2009, com inicio às 9:00 horas do dia 30/03/09 e encerramento às 16:00 horas do dia 14/04/09 - 
horário de Brasília (DF);  

2) Localizar o “link” correspondente ao Concurso Público;  

3) Ler o edital e preencher a ficha de inscrição;  

4) Efetuar o pagamento da inscrição, através de Boleto Bancário que será gerado pelo sistema. 

5) O pagamento da taxa de inscrição pela internet, com boleto gerado até o dia 13 de abril tem o vencimento em 
14/04/09 e com boleto gerado no dia 14/04/09, cujo encerramento está previsto para as 16:00 horas, observar-se-á o 
horário de atendimento bancário, podendo o respectivo pagamento ser  efetuado até o dia útil bancário subseqüente. 

6) Para o pagamento da taxa de inscrição realizada pela internet, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado 
pelo site, até a data de encerramento das inscrições;  

7) As inscrições feitas pela internet serão efetivadas, somente quando o candidato efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição na agência bancária. 

8) Após o término do período destinado para as inscrições, a ficha de inscrição e o boleto bancário não estarão mais 
disponíveis no site;  
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9) A inscrição realizada pelo endereço eletrônico via internet, terá um acréscimo de R$ 2,00 (dois reais) 
correspondentes a tarifas bancárias.  

10) A Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio-PR e a empresa Exitus Consultoria, não se responsabilizarão por 
inscrições não efetivadas por eventuais falhas de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação ou outros 
fatores de ordem técnica que impossibilitarem a correta transferência dos dados ou da impressão dos documentos que 
possam advir de inscrições realizadas via internet, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar a efetivação da 
inscrição no site: www.exitusconcursos.com.br e no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio. 

3.4. INSTRUÇÕES GERAIS PARA INSCRIÇÕES PRESENCIAIS  

3.4.1. Para inscrição presencial apresentar a Cédula de Identidade (RG) e CPF com os respectivos originais para 
conferência; Comprovante de recolhimento da taxa de inscrição, que deverá ser efetuado de acordo com o valor  
especificado no item 1.2 para o cargo, no mesmo local das inscrições, e preenchimento correto da Ficha de Inscrição, sem 
rasuras, fornecida no local das inscrições. 

3.4.2. No caso de inscrição por procuração, que deverá ter firma reconhecida, será exigida a entrega do respectivo 
mandato, acompanhado de cópia autenticada do documento de identidade do candidato e cópia autenticada do 
documento de identidade do procurador e a apresentação do documento original de identidade do procurador. Deverá ser 
entregue uma procuração para cada candidato e esta ficará retida. O candidato assumirá as conseqüências de eventuais 
erros cometidos por seu procurador ao efetuar a inscrição. 

3.4.3. O candidato será responsável por qualquer erro ou omissão, bem como pelas informações prestadas, 
pessoalmente ou por seu procurador, na ficha de inscrição. O candidato que preencher a ficha de inscrição com dados 
incorretos ou rasurados, ou que fizer qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não possa satisfazer todas as 
condições estabelecidas neste Edital, terá cancelada sua inscrição, tendo, em conseqüência, anulados todos os atos dela 
decorrentes, mesmo que o fato seja constatado posteriormente, respondendo integralmente também sob as penas da Lei. 

3.4.4. Efetuada a inscrição, não será permitida alteração ou troca do cargo apontado na ficha de inscrição, seja qual for 
o motivo alegado, bem como não haverá devolução da taxa recolhida, em hipótese alguma. 

4. DAS PROVAS E PRINCIPIOS 

4.1. O Concurso Público constará de provas escritas, provas escritas e práticas e provas escritas e títulos.  

4.2. DAS PROVAS ESCRITAS  

4.2.1. As provas escritas de caráter eliminatório e classificatório com questões de múltipla escolha, com quatro 
alternativas cada e questões dissertativas, conforme especificado para o cargo,  versarão sobre o Conteúdo Programático 
para as Provas dividido nas áreas especificadas no ANEXO I. 

4.2.2. Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 (cinqüenta) pontos 
nas provas escritas, ficando os demais eliminados do Concurso Público. 

4.2.3. As Provas Escritas serão realizadas no dia 07 (sete) de junho de 2009 em períodos de aplicação diferenciados 
para os cargos constantes da TABELA A e da TABELA B, em local e horário a ser comunicado após o encerramento das 
inscrições através de afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio e nos sites: 
www.exitusconcursos.com.br e http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no 
mínimo, de antecedência. 

4.2.4. Se por razões de ordem técnica, o candidato não conseguir acessar o site da empresa ou da Prefeitura, deverá 
se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar desconhecimento. 

4.2.5. A prova escrita terá duração de 03 (três) horas, já incluído o tempo para as questões de múltipla escolha e 
questões dissertativas, conforme anexo I, e preenchimento das folhas de respostas. 

4.2.6. No decorrer da prova, se o candidato observar qualquer anormalidade gráfica, ou seja, falha de editoração, ou 
irregularidade na formulação de alguma questão, ou mesmo que não esteja ela prevista no programa, poderá solicitar ao 
Fiscal de Sala, a FOLHA DE OCORRÊNCIAS, para as devidas anotações. As observações dos candidatos serão analisadas 
pela equipe técnica responsável pela elaboração e editoração das provas, antes da divulgação dos gabaritos. 

4.2.7. Não serão fornecidos exemplares do caderno de questões, mesmo após o encerramento do concurso, reservando-
se todos os direitos em princípio admitidos. 

4.3.     DAS PROVAS PRÁTICAS 

4.3.1. As provas práticas são de caráter eliminatório e classificatório, e versarão sobre o Programa especificado no ANEXO 
I, tratado em seus aspectos operacionais e estratégicos, de acordo com a natureza e a complexidade de suas atribuições 
e requisitos específicos para o exercício das atividades, atendendo aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 

4.3.2. A prova prática será realizada com a execução, pelo candidato, de atividades práticas com pertinência com os 
conteúdos específicos do cargo, onde serão aferidas as habilidades do candidato com as rotinas correntes do cargo, 
mensurando seus conhecimentos práticos, sua desenvoltura, qualidade e produtividade. 

 4.3.3. Somente serão convocados para as Provas Práticas os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50,00 
(cinqüenta) pontos nas provas escritas e melhores classificados para os cargos, observadas as quantidades abaixo 
especificadas, ficando os demais eliminados do Concurso Público: 



                               
 

 
 

ESTADO DO PARANÁ 
C.N.P.J. 76.331.941/0001-70 

 
 

Página 7 de 28 

1) Para os cargos de ELETRICISTA (PARA VEICULOS AUTOMOTORES) serão convocados para a prova prática os candidatos 
classificados em ordem decrescente, do número 01 ao número 10 (dez), mais os empatados que obtiveram a mesma 
nota do número dez     na prova escrita, ficando os demais eliminados do Concurso Público. 

2) Para os cargos de MECÂNICO serão convocados para a prova prática os candidatos classificados em ordem 
decrescente, do número 01 ao número 10 (dez), mais os empatados que obtiveram a mesma nota do número dez na 
prova escrita, ficando os demais eliminados do Concurso Público. 

3) Para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS serão convocados para a prova prática os candidatos 
classificados em ordem decrescente, do número 01 ao número 20 (vinte), mais os empatados que obtiveram a mesma 
nota do número vinte na prova escrita, ficando os demais eliminados do Concurso Público. 

4) Para os cargos de PINTOR serão convocados para a prova prática os candidatos classificados em ordem decrescente, 
do número 01 ao número 15 (quinze), mais os empatados que obtiveram a mesma nota do número quinze na prova 
escrita, ficando os demais eliminados do Concurso Público. 

4.3.4. As provas práticas serão previamente elaboradas pela banca responsável, a partir das atribuições de cada cargo. 

4.3.5. As Provas Práticas serão realizadas em dia, local e horário a ser comunicado oportunamente através de afixação 
do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio e nos endereços eletrônicos  
www.exitusconcursos.com.br e www.cornelioprocopio.pr.gov.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, 
de antecedência. 

4.3.6. Para a realização da Prova Prática todos os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou 
outro documento com foto previsto em Lei; e para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, além do 
RG deverão também apresentar a CHN – Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida conforme item 1.2. deste 
Edital. 

4.3.7. Nas provas que exigirem o emprego de equipamentos de elevado valor, pertencentes ou sob a responsabilidade 
do Município ou da entidade que realiza o certame, poderá ser procedida, a critério da fiscalização, a imediata exclusão do 
candidato que demonstre não possuir a necessária capacidade no seu manejo, sem risco de danificá-los. 

4.3.8. Haverá um tempo máximo para a realização de cada item da prova, que será fixado pela comissão de provas, 
considerando a dificuldade e demais aspectos necessários para o desempenho satisfatório dos testes por parte dos 
candidatos. 

4.3.9. Será considerado reprovado o candidato que obtiver nota zero na prova prática e/ou o candidato que não 
comparecer à prova no dia, local e horário de convocação, bem como o candidato que não atingir a pontuação mínima de 
50,00 (cinqüenta) pontos exigida. 

4.4. DA PROVA DE TITULOS 

4.4.1. A prova de Títulos, para os candidatos aos cargos de EDUCADOR INFANTIL e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO 
FISICA tem caráter classificatório, onde somente serão analisados e pontuados os títulos dos candidatos inscritos que 
obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita. 

4.4.2. Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita serão convocados 
para a entrega dos documentos para a prova de títulos, que será realizada em data, local e horário a ser comunicado 
oportunamente através de afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR, no 
endereço eletrônico www.exitusconcursos.com.br e www.cornelioprocopio.pr.gov.br e divulgado pela imprensa com 02 
(dois) dias, no mínimo, de antecedência.  

4.4.3. Os títulos apresentados pelos candidatos, conforme quadro abaixo, serão avaliados na escala de 0 a 10 (dez) 
pontos e somados à nota da prova escrita compondo a nota total. 
 

 
4.4.4. No ato da juntada dos títulos, caberá ao candidato comprovar o credenciamento ou revalidação do curso. 

4.4.5. Após a apresentação dos títulos para avaliação, não será permitida a juntada ou substituição de qualquer 
documento. 

4.4.6. Ao candidato que não encaminhar os títulos no ato da inscrição será atribuída nota 0 (zero). 

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 

MESTRADO NA ÁREA  DO MAGISTÉRIO 3,00 3,00 

CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO E / OU APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DO 
MAGISTÉRIO , COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS 

2,00 2,00 

DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA –  
NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO  

1,50 1,50 

DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DO MAGISTÉRIO – 
NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 

1,50 1,50 

CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADOS 
NOS ÚLTIMOS 02 ANOS (2007 e 2008 ATÉ A DATA LIMITE DA ENTREGA DOS MESMOS) 
COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 (TRINTA) HORAS  

1,00 2,00 

                                                                                                                    PONTUAÇÃO MÁXIMA DE TITULOS: 10,0 PONTOS 
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4.4.7. Somente serão aceitos os títulos apresentados nos quais constem o inicio e o término do período declarado, 
quando for o caso. 

4.4.8. Os documentos em Língua estrangeira de cursos realizados, somente serão aceitos quando traduzidos para o 
português por tradutor juramentado e revalidados por Instituição Brasileira. 

4.4.9. Cada título será considerado uma única vez. 

4.4.10. Deverá ser apresentada uma única cópia de cada documento.  

4.4.11. Os documentos comprobatórios dos títulos serão aceitos com a data limite de entrega dos mesmos.  

4.4.12. O candidato que possuir alteração de nome (casamento, separação, etc...) deverá anexar cópia do documento 
comprobatório da alteração sob pena de não ter pontuado os títulos com nome diferente da inscrição e/ou identidade. 

4.4.13. Comprovada em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos do candidato, bem 
como encaminhamento de um mesmo título em duplicidade, com o fim de obter dupla pontuação, o candidato terá 
anulada a totalidade de pontos desta prova. Comprovada a culpa do candidato este será excluído do Concurso. 

4.4.14. Para comprovação dos títulos o candidato deverá apresentar cópia reprográfica dos títulos rubricada frente e 
verso e o Anexo III – Formulário para entrega de Títulos, devidamente preenchido, em envelope lacrado e contendo os 
seguintes dados: NOME DO CANDIDATO, Nº DO RG., Nº DE INSCRIÇÃO,  CARGO E PONTUAÇÃO DOS TITULOS 
SOLICITADA PELO CANDIDATO.  

4.4.15. O candidato deverá também especificar e anexar cópia rubricada do requisito para o cargo, sem o que 
não serão computados os títulos apresentados. 

4.4.16. O candidato que não entregar os títulos no período aprazado na convocação ou não preencher adequadamente o 
Anexo III – FORMULÁRIO PARA ENTREGA DE TITULOS, não poderá interpor recurso a seu favor. 

5. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS  

5.1. O candidato deverá comparecer ao local designado para as provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, 
munido de Protocolo de inscrição presencial ou o comprovante de pagamento da taxa de inscrição via internet; Original 
da Cédula de Identidade (RG) e para as Provas Escritas também caneta esferográfica preta, lápis nº 02 e borracha macia. 

5.2. Para a realização das Provas Práticas todos os candidatos deverão apresentar a Carteira de Identidade (RG) ou outro 
documento com foto previsto em Lei; e para os cargos de OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS, além do RG 
deverão também apresentar a CHN – Carteira Nacional de Habilitação na Categoria exigida conforme item 1.2. deste 
Edital. 

5.3. Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato 
com clareza. 

5.4. Não serão aceitos protocolos nem cópias dos documentos citados, ainda que autenticadas. 

5.5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado, para justificar o atraso ou a ausência do candidato.  

5.6. Durante as provas escritas não serão permitidas consultas bibliográficas de qualquer espécie nem a utilização de 
máquina calculadora ou de equipamento eletrônico. 

5.7. Será automaticamente excluído do Concurso Público o candidato que: 

5.7.1. apresentar-se após o fechamento dos portões; 

5.7.2. não apresentar o documento de identidade exigido no item 5.1. deste Capítulo; 

5.7.3. não comparecer à  prova, seja qual for o motivo alegado; 

5.7.4. ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal; 

5.7.5. for surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer 
outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada. 

5.7.6. estiver portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

5.7.7. lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

5.7.8. não devolver a Folha Definitiva de Respostas ou Caderno de Questões;   

5.7.9. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 

5.7.10. agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova. 

5.8. O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

5.9. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação após 01 (uma) hora do início da prova escrita. 

5.10. O candidato lerá as questões no Caderno de Questões e marcará suas respostas na Folha Intermediária de 
Respostas (rascunho). 

5.10.1. Ao terminar, solicitará ao fiscal a(s) Folha(s) Definitiva(s) de Respostas para a(s) qual(quais) transcreverá, com 
caneta de tinta preta, as respostas anteriormente assinaladas. 

5.10.2. As Folhas Definitivas de Respostas deverão ser entregues ao fiscal após seu preenchimento, juntamente com o 
Caderno de Questões. A Folha Intermediária de Respostas (rascunho) ficará com o candidato, para conferência com o 
gabarito a ser publicado. 
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5.10.3. Não serão computadas questões não respondidas nem questões que contenham mais de  uma resposta (mesmo 
que uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível. 

5.11. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, após o lacramento oficial dos envelopes de 
provas e folhas ópticas de respostas definitivas. 

5.12. Ao candidato só será permitida a realização da prova na data, no local e no horário constantes do Edital de 
Convocação para as provas a ser oportunamente divulgado. 

5.13. Por justo motivo, à critério da Comissão do Concurso Público, a data da realização das provas poderá ser alterada, 
devendo ser comunicado aos candidatos por Edital de Convocação.  

6. DO JULGAMENTO DAS PROVAS 

6.1. A prova escrita será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 

6.1.1. Serão considerados aprovados e classificados na prova escrita, os candidatos que obtiverem pontuação igual ou 
superior a 50,0 (cinqüenta) pontos, ficando os demais candidatos excluídos do concurso. 

6.2. Na avaliação da prova será utilizado o escore bruto. 

6.2.1. O escore bruto corresponde ao número de acertos que o candidato obtém na prova. 

6.2.2. Os pontos correspondentes às questões porventura anuladas serão atribuídos a todos os candidatos presentes às 
provas, independentemente da formulação de recursos. 

6.2.3. As provas práticas serão avaliadas de 0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, sendo considerados habilitados e 
classificados os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos, ficando os demais excluídos do 
concurso. 

6.2.4. A prova de Títulos, para os candidatos aos cargos de EDUCADOR INFANTIL e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA 
tem caráter classificatório, onde somente serão analisados e pontuados os títulos dos candidatos inscritos que obtiverem 
nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita. 

7. DA CLASSIFICAÇÃO 

7.1. A nota final dos candidatos habilitados no Concurso Público para os cargos que requerem provas escri tas e práticas, 
será igual à média aritmética de pontos obtidos na prova escrita e na prova prática, segundo a fórmula: 

PE +PP  onde: PE= Prova Escrita; PP= Prova Prática; 
    2 
7.2. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público para os cargos que exigiram somente provas escritas 
será o total de pontos obtidos.  

7.3. A nota final dos candidatos aprovados no Concurso Público para os cargos que exigiram escritas e títulos será a 
somatória dos pontos obtidos.  

7.4. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente do valor da nota final. 

7.5. Havendo alteração na Classificação Final por motivo de deferimento em recurso, ela deverá ser retificada e publicada 
novamente. 

7.6. A publicação do resultado final do Concurso Público, para cargo com reserva de vaga para pessoa portadora de 
deficiência, será feita em duas listas contendo, a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores 
de deficiência, e a segunda somente a pontuação destes últimos. 

8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

8.1. Na hipótese de igualdade na classificação, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

I. tiver maior idade.  

II. obtiver maior nota na prova escrita na área de Conhecimentos Específicos; 

III. obtiver maior nota na prova prática (quando o cargo o requerer); 

IV. tiver maior número de filhos menores;  

V. for casado; 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Caberá recurso: 

9.1.1. No caso de ter a inscrição ou a solicitação de atendimento especial conforme o item 2 e subitens INDEFERIDA, 
o candidato poderá apresentar recurso no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da data da publicação do Edital de 
Inscrições.  

9.1.2. Da realização da prova, à Comissão Especial do Concurso Público, no prazo de 01 (um) dia útil a contar do dia 
seguinte ao da data de sua realização. 
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9.1.3. Dos gabaritos e das notas das provas, à Comissão Especial do Concurso Público, em 01 (um) dia útil a contar do 
dia seguinte ao da data das respectivas publicações. 

9.2. O recurso deverá ser interposto por petição, acompanhado das razões, à Comissão Especial, que determinará o seu 
processamento, caso cabível. Dele deverão constar o nome do candidato, nº de inscrição, nº do documento de identidade, 
função pretendida e endereço para correspondência. 

9.3. O recurso uma vez protocolado no Paço Municipal de Cornélio Procópio - PR, mesmo será encaminhado à Comissão 
Especial para análise e manifestação a propósito do argüido. 

9.4. Somente serão apreciados os recursos expressos em termos convenientes, que apontarem circunstâncias que os 
justifiquem e interpostos dentro do prazo. 

9.5. O recurso interposto por procurador só será aceito se estiver acompanhado do respectivo instrumento de mandato, 
com firma reconhecida e cópia reprográfica do documento de identidade do procurador. 

9.6. O resultado do julgamento do recurso será divulgado em 01 (um) dia útil, contado a partir do encerramento do 
prazo para entrada do pedido. 

9.7. Admitido o recurso, decidirá o Executivo Municipal pela reforma ou manutenção do ato recorrido, determinando a 
sua publicação. 

9.8. Decorrido o prazo para recurso, as provas poderão ser incineradas pela Executora do Concurso, permanecendo os 
documentos divulgados oficialmente e tornados públicos na forma da Lei.  

10. DAS VAGAS E DE SUA ESCOLHA 

10.1. Após a homologação do Concurso Público, a Prefeitura Municipal promoverá a escolha da vaga seguindo 
rigorosamente a ordem decrescente da classificação final. 

10.2. O dia, local e horário da Sessão de Escolha de Vagas serão publicados pela imprensa e no átrio da Prefeitura 
Municipal, com o mínimo de 02 (dois) dias de antecedência. 

10.3. O candidato convocado que não comparecer a sessão de escolha ou dela desistir terá exaurido seu direito no 
Concurso Público. 

11. DA NOMEAÇÃO 

11.1. Caberá ao Prefeito Municipal de Cornélio Procópio - PR a homologação deste Concurso Público. 

11.2. A convocação para provimento de cargo obedecerá à ordem de classificação. 

11.3. A aprovação no Concurso Público não gera o direito à nomeação, que dependerá da conveniência e oportunidade 
da Administração Pública Municipal. 

11.4. Para efeito de nomeação, a  habilitação do candidato fica condicionada à aprovação na avaliação do Concurso e 
comprovação da aptidão física e mental realizada por profissionais especialmente indicados para esse fim e apresentação 
dos documentos constantes no item 3.2.18 e outros que forem julgados necessários segundo as normas legais. 

11.5. Os candidatos serão nomeados e tomarão posse nos termos da Legislação Municipal de Cornélio Procópio - PR e 
demais cominações pertinentes. 

11.6. No ato da convocação para provimento do cargo, deverão ser apresentados obrigatoriamente os documentos 
exigidos para investidura no mesmo, sem o que o provimento ficará prejudicado, por conseqüência será convocado o 
candidato imediatamente posterior na classificação geral. 

12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento das presentes instruções e a aceitação tácita das condições do 
Concurso Público, tais como se acham estabelecidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, das quais não poderá 
alegar desconhecimento. 

12.2. A inexatidão das afirmativas e / ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a posteriori ou a 
qualquer tempo, em especial por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas suas decorrências, 
sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.   

12.3. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto à Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR, 
enquanto perdurar a validade do Concurso Público. 

12.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disserem respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a prova 
correspondente, circunstância que será mencionada em edital ou aviso publicado. 

12.5. O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do Concurso, 
a qualquer tempo. 

12.6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes a 
este Concurso Público e, se por razões de ordem técnica, não conseguir acessar o site da empresa ou da Prefeitura, 
deverá se informar através dos outros meios de comunicação colocados à sua disposição, não podendo alegar 
desconhecimento. 
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12.7. Serão designados por Decreto do Prefeito Municipal, o Presidente e os membros da Comissão responsáveis pela 
supervisão, fiscalização e publicação dos resultados do Concurso Público. 

12.8. Fica delegada competência ao presidente da Comissão para tomar providências necessárias à realização de todas as 
fases do Concurso.  

12.9. Os questionamentos relativos a casos omissos no presente Edital e na Legislação Municipal deverão ser 
protocolados na sede da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR e serão resolvidos pela Comissão Especial do 
Concurso. 

12.10. Os candidatos que recusarem a nomeação ou manifestarem sua desistência por escrito serão excluídos do 
cadastro.  

12.11. O Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos, a contar da publicação da homologação, prorrogável uma 
única vez por igual período, a critério da Administração Municipal. 

12.12. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, a Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR 
poderá anular a inscrição, prova ou admissão do candidato, desde que sejam verificadas falsidades de declaração ou 
irregularidade na prova. 

 

 

Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio - PR, 23 de março de 2009. 

 

AMIN JOSÉ HANNOUCHE 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/09 

 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS DOS CARGOS E CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

 
GRUPO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL – GAO 

 
ELETRICISTA (PARA VEICULOS AUTOMOTORES) – PROVA ESCRITA E PRÁTICA – NIVEL: ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO 
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planeja serviços de instalação e manutenção eletroeletrônicos em veículos, 
estabelecendo cronogramas e estimando prazos. Instala sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículos, 
elaborando leiautes e esquemas, interpretando e corrigindo esquemas, conectando cabos aos equipamentos e acessórios 
e testando seu funcionamento, equipamentos e sistemas para operação. Realiza manutenção preventiva, preditiva e 
corretiva, inspecionando visualmente veículos e equipamentos, diagnosticando defeitos eletroeletrônicos, desmontando, 
reparando, lubrificando, substituindo e montando componentes, ajustando componentes e peças e simulando o 
funcionamento de componentes e equipamentos. Elabora documentação técnica e trabalha em conformidade com normas 
e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes;  3. 
Emprego de pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 6. 
Ortografia oficial; 7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal. Matemática: 1. As 
quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; 3. 
Operações com frações; 4. Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. Regra de três; 7. 
Porcentagem e juros; 8. Operações com números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro grau; 10. Perímetro e 
área. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: 1. Sistema elétrico de veículos automotores; 2. Identificação de peças, 
ferramentas e  suas serventias;  3. Técnicas  de  Injeção  Eletrônica;  4. Instalações  e  consertos  de  circuitos  elétricos  
e eletrônicos  de  veículos;  5. Montagem,  reparo  e  instalação  de  sistema  de  ignição  eletrônica  e alarme de 
veículos; 6. Instalação e reparo de ligações automáticas e manuais; 7. Elaboração de orçamentos  de  serviços  elétricos  
em  veículos;  8.Uso  e  cuidados  de  ferramentas,  aparelhos  e equipamentos;  9. Utilização  sistêmica  da  simbologia  
de  projetos  elétricos  em  veículos; 10. Procedimentos técnicos de instalações elétricas em veículos; 11. Uso correto dos 
instrumentos de proteção nas conexões da fiação elétrica de veículo; 12. Conhecimentos sobre capacidade e utilização de 
motores elétricos, alternadores e chave de comando.  Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
13. Uso de EPIs. 14. Prevenção de Acidentes. Noções básicas de relações humanas no trabalho. SUGESTÃO 
BIBLIOGRÁFICA: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
PROVAS PRÁTICAS: conteúdos específicos tratados em seus aspectos operacionais:  
O candidato deve gozar de boa saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades que exigem esforço 
físico. As provas práticas desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o 
cargo tratados em seus aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a 
Agilidade no desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
MECÂNICO – PROVA ESCRITA E PRÁTICA - NIVEL: ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO 
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executa serviços de mecânica em veículos leves e pesados e máquinas 
rodoviárias; Substitui peças, repara e testa desempenho de componentes e sistema de veículos em geral. Serviço de 
solda em geral. Supervisiona os trabalhos do auxiliar de oficina. Responsabiliza-se pela conservação e guarda dos 
equipamentos e ferramentas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes;  3. 
Emprego de pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 6. 
Ortografia oficial; 7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal. 
Matemática: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; 3. Operações com frações; 4. Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. Regra 
de três; 7. Porcentagem e juros; 8. Operações com números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro grau; 10. 
Perímetro e área. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Princípios fundamentais da mecânica automobilística para efetuar 
manutenção preventiva e corretiva das diversas partes de veículos: conhecimento para detectar e substituir peças 
defeituosas, bem como regular ou ajustar as mesmas, conhecimento de catálogos de peças automobilísticas, a fim de 
identificar tipo, modelo, numeração e demais dados da peça a ser substituída. Noções de prevenção de acidentes, 
conhecimento em reparos e aferição de motores a diesel e gasolina além de sistema de transmissão e força; reparo, 
substituição e ajuste de peças mecânicas de veículos, máquinas e motores movidos à gasolina, óleo diesel ou qualquer 
outro tipo de combustível; regulagem de motor; revisão, ajuste, desmontagem e montagem de motores; reparo, conserto 
e reforma de sistemas de comando de freios, de transmissão, de ar comprimido, hidráulico, de refrigeração e outros; 
reparo de sistemas elétricos de qualquer veículo; equipamentos de soldagem, recondicionador, substituição e adaptação 
de peças; vistoria de veículos; socorro a veículos acidentados ou com defeito mecânico; lubrificação de máquinas e 
motores; responsabilidade no serviço e com auxiliares necessários a execução das atividades próprias de mecânica. 
Apresentação dos sistemas de alimentação, arrefecimento, ignição, lubrificantes, elétrico, suspensão, freios, direção e 
transmissão. Principais componentes e suas funções. Manutenção preventiva. Remoção e instalação da correia dentada. 
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Regulagem de válvulas. Regulagem de marcha lenta, ponto de ignição. Substituição de pastilhas de freio. 
Desmontagem/montagem e regulagem das lonas de freio. Regulagem do pedal de embreagem e substituição da correia 
do alternador. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Uso de EPIs. Prevenção de Acidentes. 
Noções básicas de relações humanas no trabalho. SUGESTÃO BIBLIOGRÁFICA: a critério do candidato, podendo ser 
quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
PROVAS PRÁTICAS: conteúdos específicos tratados em seus aspectos operacionais: O candidato deve gozar de boa 
saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades que exigem esforço físico. As provas práticas 
desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus 
aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no 
desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS – PROVA ESCRITA E PRÁTICA - NIVEL: ENSINO 
FUNDAMENTAL COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Opera Máquinas Pesadas, Pá-Carregadeira, Trator Esteira, Moto-niveladora, Rolo 
Compressor. Comunica o encarregado da frota em casos de defeitos mecânicos. Zela pela conservação das máquinas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Língua Portuguesa: 1. Interpretação de textos; 2. verbos: tempo, modo e vozes;  3. 
Emprego de pronomes; 4. Flexão de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; 5. Sinônimos e antônimos; 6. 
Ortografia oficial; 7. Acentuação; 8. Concordância nominal e verbal; 9. Regência nominal e verbal. 
Matemática: 1. As quatro operações fundamentais; 2. Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; 3. Operações com frações; 4. Frações decimais e números decimais; 5. Razão e proporção; 6. Regra 
de três; 7. Porcentagem e juros; 8. Operações com números inteiros; 9. Problemas com equações do primeiro grau; 10. 
Perímetro e área. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Código Nacional de Trânsito. Primeiros socorros. Direção defensiva 
e ofensiva. Higiene pessoal. Noções de saúde e de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções de cidadania. 
Relações Humanas/Interpessoal. Comunicação Interpessoal. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. 
Argumentação Flexível. O papel do Atendimento nas Organizações. O público/cidadão. Deveres e responsabilidades. 
Características adequadas ao profissional no atendimento ao público. Conhecimentos de operação de escavadeiras, 
retroescavadeiras, pás, carregadeiras, motoniveladoras, trator esteira e rolo compressor.  Manutenção de rotina; 
conservação de equipamento; troca de óleos e filtros de motor; hidráulicos, transmissões e comandos finais; verificação 
de níveis de água, óleos e fluido de freio; verificação dos filtros de ar do motor; verificação de elementos filtrantes diesel; 
correção de pequenas avarias e manutenção dos equipamentos em boas condições mecânicas, elétricas e operacionais. 
Noções básicas e procedimentos de segurança, equipamentos de proteção, conservação e manutenção de máquinas. 
Bibliografia: a critério do candidato, quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados e, entre outros, Manual 
de Habilitação – DETRAN e Código de Trânsito Brasileiro atualizado. 
PROVAS PRÁTICAS: conteúdos específicos tratados em seus aspectos operacionais: O candidato deve gozar de boa 
saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades que exigem esforço físico. As provas práticas 
desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus 
aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no 
desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
PINTOR – PROVA ESCRITA E PRÁTICA – NIVEL: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO 
(ALFABETIZADO)  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Executa serviços de pintura em geral em prédios e logradouros públicos desde o 
preparo das tintas e os locais e serem pintados, aplicando massa corrida e pintura até o seu acabamento final. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura 
e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar 
idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, 
considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. 
Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos 
verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: 
linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do 
candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática 
necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As 
questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: 
Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e 
capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e 
regra de três simples. Resolução de problemas. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Conhecimentos básicos de materiais 
de pintura – tintas, produtos químicos etc.; uso, aplicação e manuseio de equipamentos; armazenamento, uso e 
manuseio de produtos químicos. Conhecimentos em serviços de pintura em instalações prediais e equipamentos, em 
látex, esmalte sintético, a óleo, zarcão etc. Conhecimentos e utilização de materiais, equipamentos e ferramentas. 
Utilização de pincel, brocha e revólver. Preparação e mistura de tintas. Preparação de superfícies a serem pintadas. 
Aplicação de massa corrida etc. Aplicação de produtos especiais de revestimento de paredes e de impermeabilizantes. 
Noções sobre normas de segurança do trabalho e uso de equipamento de proteção individual. Noções básicas de relações 
humanas no trabalho. 
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PROVAS PRÁTICAS: conteúdos específicos tratados em seus aspectos operacionais: O candidato deve gozar de boa 
saúde, apresentando condições físicas para realização de atividades que exigem esforço físico. As provas práticas 
desenvolver-se-ão através de testes práticos extraídos dos conhecimentos específicos para o cargo tratados em seus 
aspectos operacionais constantes do presente Edital, analisando-se a Capacitação Técnica e a Agilidade no 
desenvolvimento das tarefas práticas propostas. 
VIGIA – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ALFABETIZADO)  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Ronda noturna e diurna em prédios e próprios públicos. Serviço nas guaritas de 
controle das passagens de trens. Serviço de portaria. Faz limpeza em seu local de trabalho. Vigilância em locais 
Designados pela Administração. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: As questões de Português têm por objetivo verificar a capacidade de leitura 
e entendimento de textos simples e a habilidade de usar a linguagem como meio para produzir, expressar e comunicar 
idéias em diferentes situações. As questões serão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, 
considerados relevantes para o cargo. Interpretação de texto. Conhecimento de vocabulário: sinônimos, antônimos. 
Ortografia oficial: emprego de letras, acentuação gráfica, separação de sílabas, pontuação. Uso da língua: emprego dos 
verbos, concordância verbal e nominal, emprego dos pronomes e pronomes de tratamento. Linguagem formal e informal: 
linguagem escrita e oral. MATEMÁTICA: As questões de Matemática terão por objetivo verificar a habilidade do 
candidato em realizar cálculos, estimativas e cálculos aproximados, bem como os conhecimentos de matemática 
necessários para o bom desempenho do cargo e a sua capacidade de formular e resolver situações - problemas. As 
questões versarão sobre itens do conteúdo programático apresentado a seguir, considerados relevantes para o cargo: 
Operação com números inteiros e racionais (forma fracionária e decimal); Medidas de comprimento, superfície, volume e 
capacidade; perímetro e área de figuras planas. Volume de cubo e primas retos. Razões e proporções; porcentagem e 
regra de três simples. Resolução de problemas. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Regras básicas de servidor público; 
Normas de comportamento em serviço público. Noções básicas de segurança no trabalho. Noções gerais sobre o trabalho 
específico da função: vigilância em prédios e logradouros públicos em geral. Ações preventivas contra atos delinqüentes e 
ou de vandalismo. Atendimento de emergências de primeiros socorros. Noções básicas de relações humanas no trabalho. 
Bibliografia: a critério do candidato, quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – GME 
 
AGENTE ADMINISTRATIVO – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO 
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Cuidar de arquivos e realizar pesquisas para emissão de certidões. Auxiliar 
serviços gerais da administração. Exercer a função de secretário quando lotado em Escolas Municipais ou naquelas sob a 
Responsabilidade do Município.   
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: RELAÇÕES INTERPESSOAIS: Relações Humanas/Interpessoal. 
Comunicação Interpessoal. Ética e Postura Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do 
Atendimento nas Organizações. O público/cidadão. Deveres e responsabilidades. Características adequadas ao profissional 
de atendimento ao público. Habilidades de transmissão e recepção da Informação. NOÇÕES DE INFORMÁTICA: 
Conhecimentos sobre Sistema operacional: Windows XP Professional: Componentes da área de trabalho e Office 2003; 
Componentes das janelas; Configuração do painel de controle; Área de transferência; Executando uma aplicação; 
Gerenciamento de arquivos no Windows Explorer; Gerenciamento de pastas no Windows Explorer; Gerenciamento da 
Lixeira; Formatação e cópia de discos; Ferramentas de sistema; Calculadora; Bloco de notas; Utilização da ajuda; 
Sistema de menus; Atalhos e ícones; Denominação de arquivos; Executando uma aplicação; procedimento para 
realização de cópias de segurança (backup); Aplicativo MS Word, digitação de textos (transcrição); Principais comandos. 
Conhecimentos básicos de redação oficial, ética no trabalho, Cuidados no manuseio de documentos, Noções gerais sobre 
arquivo, editoração de correspondência oficial; noções básicas de protocolo; noções básicas de arquivo; Ética e Postura 
Profissional. Integração. Empatia. Argumentação Flexível. O papel do Atendimento nas Organizações. O público/cidadão: 
Deveres e responsabilidades. Características adequadas do profissional no atendimento ao público. Serviços e tarefas 
afins. Bibliografia: à critério do candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos explicitados. 
ATENDENTE SOCIAL – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Desenvolver sob orientação e supervisão de Assistente Social e do diretor do 
Departamento de ação social as Atribuições de mobilizar grupos para reuniões. Prestar atendimento às pessoas que 
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procuram o Departamento. Participar da Implantação e Coordenação dos programas do Departamento de Ação Social. 
Programar e Desenvolver campanhas mobilizando a população. Organizar grupos de Reflexão em torno de temas do 
interesse da população, promover cursos de Formação Profissional. Elaborar relatórios sobre as atividades desenvolvidas. 
Visitas. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética e Postura Profissional. Noções básicas de saneamento do meio 
ambiente; Noções de cidadania: Relações interpessoais; Características adequadas do profissional no atendimento ao 
público; Normas de segurança individual, coletiva e de instalações. Noções básicas de primeiros socorros.  Condições de 
vida da comunidade; Compreensão dos Serviços do encarregado enquanto atividade profissional inserida na divisão social 
do trabalho no contexto das relações sociais na comunidade; Significação Social da profissão no contexto das relações 
sociais; Posição/papel do profissional no contexto institucional e social. Significado da prestação de Assistência Social na 
comunidade; A comunidade, concepções, seu processo histórico, controvérsias da realidade comunitária; A participação 
como elemento essencial do Desenvolvimento de Comunidade a participação social; as concepções de participação e sua 
relação com o desenvolvimento de comunidade; orientação a indivíduos, famílias, grupos, comunidades e instituições; 
planejamento de políticas sociais juntamente com a equipe de assistência social; execução de procedimentos técnicos; 
monitoramento de ações em desenvolvimento; promoção de eventos técnicos e sociais; articulação de  recursos 
disponíveis; coordenação de equipes e atividades de assistência social, execução de atividades administrativas como 
relatórios, planilhas e atividades correlatas. Sugestões Bibliográficas: a critério do Candidato. 
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Cumprir as determinações dos códigos de posturas e de obras do município. 
Aplicar legislação complementar pertinente. Realizar diligências em obras. Manter cadastro mobiliário atualizado. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: LEI COMPLEMENTAR Municipal Nº 092/08, de 13/11/08 - Dispõe 
sobre o Código de Obras e Edificações do Município de Cornélio Procópio, e dá outras providências. Ética profissional. 
Normas para a elaboração de projetos e execução de obras, em seus aspectos técnicos estruturais e funcionais, de 
construção, reconstrução, reforma, ampliação ou demolição; padrões de segurança, higiene, salubridade e conforto de 
todas as edificações; projetos de edificações de modo a permitir o acesso, circulação e utilização por pessoas portadoras 
de deficiências; condições de estabilidade, segurança e salubridade do imóvel, suas edificações e equipamentos; 
documentos exigidos para aprovação do projeto arquitetônico e licenciamento de obras; alvará de licença; concessão de 
habite-se; laudo de vistoria de obras; alvarás de alinhamento, nivelamento e de licença para obras em geral e para 
demolições; utilização de Andaimes e Tapumes; normas técnicas para a execução de obras e edificações; normas e 
procedimentos para: instalação da cerca energizada, Fundações e Estruturas, Paredes e Pisos e Coberturas, Fachadas, 
Coberturas e Beirais, Iluminação e Ventilação dos Compartimentos, portas, Instalações Sanitárias, Corredores e 
Circulações, escadas e rampas, dos estacionamentos e acesso de veículos; Instalações Hidráulicas; Instalações de 
Esgotos Sanitários; Instalações para Escoamento de Águas Pluviais e de Infiltração; Instalações Elétricas, Instalações 
Telefônicas, Instalações de Ar Condicionado, Instalações de Gás, Instalações e Equipamentos de Proteção Contra 
Incêndio, Instalações de Elevadores, Instalações de Equipamentos em Geral, Demolições, requisitos específicos por uso 
da edificação, fiscalização e procedimentos fiscais; parâmetros das obras complementares da edificação. Noções básicas 
de relações humanas no trabalho.  
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Profissional integrante da equipe de saúde desenvolvendo atividades técnicas de 
enfermagem sob supervisão de Enfermeiro, com exercício regulamentado pela lei do exercício profissional, com 
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capacitação para desenvolver ações de promoção, prevenção de doenças, recuperação da saú7de e reabilitação, quer no 
âmbito individual quanto no coletivo; atua nas Unidades Básicas de Saúde ou outro estabelecimento de saúde próprio, 
tendo como atribuições: Participar como agente de transformação nos diferentes processos de trabalho na área de saúde. 
Prestar assistência de enfermagem integral ao cliente em todos is níveis de atendimento à saúde tendo como bases a 
fundamentação específica em enfermagem. Desenvolver competências e habilidades necessárias para a assistência e 
enfermagem ao paciente/cliente, família e comunidade, dentro de seu âmbito de atuação. Trabalham em conformidade 
com as boas práticas, normas e procedimentos da lei do exercício profissional, do Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, e das normas institucionais. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CONHECIMENTOS ESPECIFICOS: Fundamentos de Enfermagem: Técnicas Básicas e Administração de 
Medicamentos; Normas e Processos de Bio-Segurança: Noções de desinfecção e esterilização e Métodos de prevenção, 
proteção e controle; Saúde Coletiva, Educação e Vigilância em Saúde: Programa de Imunização: Doenças Infecto-
contagiosas e parasitárias, Educação em Saúde, Visita Domiciliar, Trabalho em Equipe; Assistência de Enfermagem à 
Saúde da Mulher: Pré-Natal, parto e puerpério, Prevenção do câncer – colo e mama, Planejamento Familiar; Assistência 
de Enfermagem à Saúde da Criança, Cuidados com o recém-nascido, Crescimento e desenvolvimento, Aleitamento 
materno,  Doenças mais freqüentes na infância; Assistência de Enfermagem a pacientes com Doenças Crônico 
Degenerativas:  Diabetes, Hipertensão Arterial, Doenças Respiratórias, Assistência de Enfermagem em Urgência e 
Emergência; Ética e Legislação Profissional. Sugestões Bibliográficas: a critério do Candidato. 
 
TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Educação em saúde bucal, Profilaxia. Aplicação Tópica de Flúor e Prevenção à 
cárie e Doenças Periondental. Auxílio a dentistas e controle burocrático de produção. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Trabalho em equipe em odontologia, troca de instrumental a quatro 
mãos, organização do trabalho; Biosegurança no trabalho em odontologia: técnicas de preparo, acondicionamento e 
esterilização de instrumental, técnicas de desinfecção do ambiente de trabalho, etc. Materiais odontológicos: 
nomenclatura, utilização, preparo, manipulação, acondicionamento e controle de estoque. Equipamento e instrumental: 
nomenclatura, utilização, preparo, limpeza, esterilização/desinfecção, acondicionamento, funcionamento, lubrificação, 
manutenção e conservação. . Ergonomia: espaço físico, postura, posição de trabalho, preparo do ambiente para o 
trabalho, etc. Placa bacteriana: identificação, morfologia, fisiologia, relação no meio bucal. Higiene dentária: técnicas de 
escovação supervisionada; Anatomia e fisiologia da cavidade bucal. Principais doenças na cavidade bucal: cárie, doença 
periodontal, má oclusão, lesões de mucosa, etc. (conceito, etiologia, evolução, medidas de prevenção/promoção de 
saúde, etc.). Medidas de prevenção/promoção de saúde bucal, organização de programas coletivos e individuais de 
promoção de saúde bucal, fluoterapia, educação em saúde bucal, etc. Índices epidemiológicos utilizados em odontologia, 
preenchimento de fichas clínicas e de controle, registros em odontologia. Técnicas operatórias, materiais, instrumentais, 
indicações e contra-indicações relativas a: raspagem e polimento coronário, proteção do complexo pulpo-dentário, 
inserção, condensação, escult acabamento e polimento de materiais restauradores odontológicos, fluoterapia, aplicação 
de selantes para cicatrícula e fissuras, vernizes.  Radiologia: técnicas de tomadas e relação de radiografias intra bucais, 
cartonagem, cuidados necessários. Aspectos pedagógicos no desenvolvimento de programas de educação para a saúde e 
no treinamento de atendentes. Elaboração e aplicação de programas educativos em saúde bucal. Diagnóstico e primeiros 
socorros de situações de urgências/emergências no consultório odontológico. Ética profissional. Bibliografia: a critério do 
candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas. 
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TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Elaboram e participam da elaboração e implementam política de saúde e 
segurança no trabalho (SST): realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área: identificam variáveis de controle 
de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança 
no trabalho. Participam de perícias e fiscalizações e integram processos da negociação. Participam da adoção de 
tecnologias e processos de trabalhos, gerenciam documentação de SST; investigam, analisam acidentes e recomendam 
medidas de prevenção e controle. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Higiene e Segurança do Trabalho: conceitos, definições e 
classificação dos riscos ambientais. Política de saúde e segurança do trabalho. Implementação de ações preventivas e 
corretivas. Análise preliminar de risco. Riscos químicos, físicos e Biológicos. Parâmetros e índices utilizados nas avaliações 
dos riscos. Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais. Sistemas de Prevenção e Combate a 
Incêndios. Procedimentos e normas de sistemas de segurança.  Metodologia para investigação de acidentes.  
Determinação de causas de acidentes. Ações educativas de segurança e saúde. Equipamentos fixos e móveis de combate 
a incêndios: tipos, inspeção, manutenção e recarga. Sistemas e equipamentos de alarme e detecção e proteção contra 
incêndio. Instruções gerais em emergências e Brigadas de incêndio. Acidente do Trabalho: Conceitos, causas e 
conseqüências do acidente do trabalho. Estatísticas de acidentes do trabalho.  Doenças profissionais e doenças do 
trabalho.  Medidas de controle: EPIs e EPCs.  Normas Regulamentadoras com ênfase nas NRs: NR-4, NR-5, NR-6, NR-7, 
NR-8, NR-9, NR-10, NR-12, NR-15, NR-16, NR-17, NR-18, NR-20 NR-23, NR-24, NR-25, NR-26,  NR-27, NR-28, NR-29, 
NR-30, NR-31, NR-32 e NR-33.  Atividades Educativas de Segurança no Trabalho: CIPA.  Biossegurança: esterilização, 
laboratórios de contenção, gestão de resíduos e biotérios e preparação para uso de equipamentos de proteção. 
Ergonomia: Levantamento e transporte de cargas.  Aplicações da antropometria: o assento de trabalho, mobiliário de 
trabalho, arranjo físico e postos de trabalho informatizados. Ambiente: iluminação e cores, efeitos fisiológicos da 
iluminação. Fatores Humanos no trabalho. Organização do trabalho. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais: 
conceitos, classificação, identificação e avaliação dos agentes de risco ambientais. Medidas preventivas e de controle dos 
agentes de risco. Garantias do empregador e deveres do trabalhador.  Sistemas de gestão – BS 8800. Assuntos 
relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. Sugestões Bibliográficas: podendo também quaisquer outras 
sobre os conteúdos especificados: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - Inspeção, Manutenção e Cuidados 
com Mangueiras de Incêndio  –  Normas Brasileiras 12779. ABNT – Rio de Janeiro, 1992. ABNT - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas - Inspeção, Manutenção e Recarga de Extintores – Normas Brasileiras 12962. ABNT – Rio de Janeiro, 
1993. BURGESS, William  A. Possíveis Riscos à Saúde do Trabalhador dos diversos processos industriais. 2.ed. MG: Ergo, 
1997. CAMILLO JÚNIOR, Abel Batista. Manual de prevenção  e combate a incêndios. 1.ed. São Paulo: SENAC, 1999. 
CICCO, Francesco de. BS 8800 Manual Sobre Sistemas de Gestão e Saúde no Trabalho. Risk Tecnologia, 1996. 
FUNDACENTRO. Programa de Proteção Respiratória. SP, 1994. IIDA, Itiro. Ergonomia Projeto e Produção. SP: Edgard 
Blücher Ltda, 1997. Segurança e Medicina do Trabalho. Manuais de Legislações Atlas (Lei n. 6.514, de 22 de dezembro de 
1977 e Normas regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978), 53. ed., Editora Atlas, 
2003.OLIVEIRA, José de. Acidente do Trabalho Teoria  Prática e Jurisprudência. 3.ed. SP: Saraiva, 1997.SALIBA, Tuffi 
Messias. Higiene do Trabalho e PPRA. 1.ed. SP: Ltr, 1997. TEIXEIRA, Pedro e Silvio Valle (org.). Biossegurança: uma 
abordagem multidisciplinar. 1. ed. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 1996. Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela 
Portaria 3214, de 8 de junho de 1978 e suas alterações. 
TELEFONISTA – PROVA ESCRITA – NIVEL: ENSINO MÉDIO COMPLETO  
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Atende a recebe chamada interna e externa, transferindo-as aos respectivos 
ramais. Controle mensal dos telefones. Recebe e emite Fax. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (10 
questões de Língua Portuguesa e 10 questões de Matemática) e Conhecimentos Específicos (20 questões 
objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. Matemática: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos; 6. Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos 
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notáveis, fatoração, frações algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções 
de equações de primeiro e segundo graus, estudo do trinômio do segundo grau, sistemas de equações do primeiro e 
segundo graus. CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS::  Regras básicas de servidor público; Normas de comportamento em 
serviço público; Noções básicas de segurança no trabalho; Eficiência interpessoal e desempenho profissional: fatores 
determinantes; Mudanças de atitudes; O significado do trabalho; sua importância para as relações humanas; Motivação e 
atitude em relação ao trabalho; Problemas humanos no ambiente de trabalho; A liderança no trabalho; A compreensão de 
conflitos e possíveis soluções; O processo da comunicação, percepção e suas regras; Atuação da recepcionista: voz, 
interesse, calma e sigilo; Atendimento de chamadas: fraseologias adequadas; Atribuições do cargo; Atendimento ao 
público com qualidade;  Conhecimento de equipamentos comuns da mesa operadora; componentes: tipos, modelos, usos 
e cuidados; características técnicas de funcionamento de aparelhos  telefônicos; defeitos  na  aparelhagem:  prevenção  e  
providências. Operação de equipamentos telefônicos: recepção e transmissão de mensagens telefônicas; atendimento 
simultâneo; consulta e conferência; transferência automática das chamadas; conhecimento de teclado. Resolução de 
situações e problemas no atendimento telefônico. Fluxo de informações; noções de estrutura organizacional e hierarquia. 
Sigilo das comunicações; noções de postura e ética profissional; a imagem do(a) telefonista. Elaboração de recados e 
avisos. Organização do local de serviço e do trabalho. Assuntos relacionados à sua área de atuação e ética no trabalho. 
Bibliografia a critério do candidato.  
 

GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR – GSU 
 
ASSISTENTE SOCIAL – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Efetua a coordenação de trabalhos relacionados ao desenvolvimento, diagnósticos, 
planejamento, execução e avaliação de programas, projetos e atividades comunitárias. Efetua a coordenação de 
levantamento e pesquisas sócio-econômicas. Presta assessoria técnica aos convênios e demais atividades do 
Departamento de Ação Social. Elabora projetos e analisa a viabilidade das comunidades. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: abordando os seguintes temas: PNAS – Política 
Nacional da Assistência Social, SUAS – Sistema Único da Assistência Social; PNCFC – Plano Nacional de Convivência 
Familiar e Comunitária; SINASE – Sistema Nacional de Medidas Sócio Educativas; Programas de Renda Mínima – 
transferência de renda; Os benefícios e suas condicionalidades; Exame de Proficiência em debate; Movimentos Sociais; 
Serviço Social e Questão Social; Atribuições Técnicas e Funções do Assistente Social; Ética e Serviço Social; As 
atribuições Privativas do Assistente Social; A Cotidianidade; Os desafios profissionais do Serviço Social no Brasil; O 
envelhecimento Populacional; Os Conselhos de Direitos; O Fetiche da Assistência Social; O Serviço Social Brasileiro; 
Projeto Ético Político Profissional; A Territorialidade; Infância e Adolescência; A Família Brasileira; Planejamento em 
Serviço Social; A importância de Karl Marx para o Serviço Social; O Rompimento com a alienação; Serviço Social e 
Interdisciplinaridade; Seguridade Social e Serviço Social; A política de Saúde no Brasil; Os trabalhadores da Reciclagem; 
Bioética e Serviço Social; Meio ambiente; Sexo e Gênero; Terceiro Setor e Questão Social. Sugestões de referências: Lei 
Federal nº 8069 de 13/07/1990 – “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”; 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – CF; CÓDIGO DE ÉTICA DO ASSISTENTE SOCIAL; LEI FEDERAL 
8.662 - REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO; POLÍTICA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – PNAS; SISTEMA ÚNICO DA 
ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS; ALBUQUERQUE, Sandra Márcia Lins. Envelhecimento Ativo: Desafio do Século. São Paulo. 
Editora Andreoli. BAPTISTA, Myriam Veras. Planejamento Social – intencionalidade e instrumentação. Veras Editora. 
BARROCO, Maria Lúcia S. Ética – fundamentos sócio-históricos. Cortez Editora. CFESS. O Estudo Social e Perícias, Laudos 
e Pareceres Técnicos – contribuição ao debate no judiciário, penitenciário e na previdência social. Cortes Editora. FRANÇA, 
Marina. Famílias Acolhedoras - Preservando a convivência familiar e comunitária. São Paulo, Veras Editora. GENTILLI, 
Raquel. Representações e Práticas: identidade e processo de trabalho no serviço social. São Paulo, Editora Veras. GOHN, 
Maria da Glória. O protagonismo da Sociedade Civil. Movimentos Sociais, ONGS e Redes Solidárias. Coleção Questões de 
Nossa Época Nº 123. São Paulo, Cortez Editora. KARSH, Ursula M. Estudos do Serviço Social – Brasil e Portugal II, São 
Paulo, Editora PUC/SP – EDUC. MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social – Identidade e Alienação. São Paulo. Cortez 
Editora. MOTA, Ana Elizabete Mota. Serviço Social e Saúde – Formação e Trabalho Profissional. Cortez Editora. MOTA, Ana 
Elizabete Mota. O Mito da Assistência Social – ensaios sobre Estado, Política e Sociedade. São Paulo. Cortez Editora. 
NETTO, José Paulo e BRAZ, Marcelo. Economia Política – uma introdução crítica. Cortez Editora. NETTO, José Paulo e 
CARVALHO, M.C.Brant: Cotidiano: conhecimento e crítica. São Paulo, Cortez Editora. SÁ, Jeanete Martins de. Serviço 
Social e Interdisciplinaridade. Editora Cortez. YAZBEK, Maria Carmelita. Classes Subalternas e Assistência Social. São 
Paulo, Cortez Editora. REVISTA SERVIÇO SOCIAL E SOCIEDADE – São Paulo, Cortez Editora – nº 55, 65, 71, 74, 76, 82, 
86, 90, 92, 94, 95. 
CONTADOR – PROVA ESCRITA 
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realizar os registros dos fatos contábeis ocorridos de conformidade com os 
preceitos da contabilidade pública. Organizar o sistema contábil de forma a atender as exigências legais e do Tribunal de 
Contas do Estado. Auxiliar na preparação do orçamento e orientar a utilização das dotações orçamentária. Editar e 
publicar os balancetes, demonstrativos e relatórios, conforme exigência legal. Responsabilizar-se pelo balanço anual e seu 
respectivo encaminhamento. Levantar necessidades e solicitar decretos de créditos adicionais. Proceder verificações e 
adotar outros procedimentos indispensáveis ao exercício da função.  
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
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CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 
4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Contabilidade geral: princípios contábeis, estrutura 
contábil, classificação contábil, balancete, balanços e demonstrações contábeis, análises e conciliações de contas, noções 
de contabilidade pública. Legislação: Constituição Estadual. Lei Complementar Federal N.º 101/2000 (Lei de 
responsabilidade na gestão fiscal), Lei Federal n.º 4.320/64 e suas alterações (estabelece normas gerais de Direito 
Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanço da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito 
Federal); Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores atualizadas, Legislação Previdenciária, Trabalhista e IRRF. 
Elaboração de demonstrações contábeis pela legislação societária e pelos princípios fundamentais da contabilidade. 
Demonstração do Fluxo de Caixa (Métodos Direto e Indireto). Demonstração do Valor Adicionado. Fusão, cisão e 
incorporação de empresas. Consolidação de demonstrações contábeis. Auditoria. Contabilidade em companhias abertas 
(Instruções da CVM e Mercado). Análise econômico-financeira. Orçamento empresarial. Destinação de resultado. Custos 
para avaliação de estoques. Custos para tomada de decisões. Sistemas de custos e informações gerenciais. Estudo da 
relação custo versus volume versus lucro. Conversão de demonstrações contábeis em moedas estrangeiras. Tributos – 
conhecimentos básicos. Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição social sobre o lucro. Imposto de Renda Retido 
na Fonte – IRRF. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Participações governamentais. Programa 
de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP. Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social – COFINS. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE. Finanças. Operações de 
leasing financeiro e operacional. Derivativos financeiros (noções básicas).  Matemática financeira: Juros simples: 
montante, capital, prazo e taxa; desconto simples racional e comercial; equivalência de capitais, fluxos de caixa e de 
taxas. Juros compostos: montante, capital, prazo e taxa; desconto composto racional e comercial; equivalência de 
capitais, fluxos de caixa e de taxas. Taxas de juros: taxas nominais, efetivas e equivalentes. Séries de pagamento 
(rendas certas ou anuidades): estrutura, fluxos de caixa e classificação; taxa de juros, prestações, prazos, capitais e 
montantes. Sistemas de amortização: sistema de amortização progressiva – SAP (Sistema Francês, Tabela Price); 
sistema de amortização constante – SAC; Sistema de amortização misto – SAM. Sugestão Bibliográfica: a critério do 
candidato, podendo ser quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
DENTISTA – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Presta Atendimentos nos postos odontológicos do Município. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Educação em saúde bucal. Epidemiologia aplicada 
à odontologia. Níveis de prevenção. Métodos preventivos (Flúor, Selantes). Prevenção das doenças bucais. Anatomia 
dental e análise funcional. Anatomia e aplicação clínica. Sistema dental. Farmacologia dos anestésicos locais. Anestésicos 
locais e controle da dor. Complicações das anestesias locais. Técnicas anestésicas em odontologia. Substância anestésica. 
Toxicologia. Princípios da cirurgia. Técnica exodônticas. Acidentes e complicações exodônticas.  Técnicas cirúrgicas. 
Instrumental. Medicação pré e pós-operatório. Cárie dentária. Princípios de preparo cavitário. Materiais protetores do 
complexo dentina polpa. Restaurações de resina em dentes anteriores e posteriores. Adesivos. Amalgáma. Cimento 
ionômero de vidro. Tratamento Restaurador Atraumático (ART). Tratamentos preventivos. Técnicas restauradoras 
minimamente invasivas. Isolamento absoluto. Radiologia oral. Endodontia: Considerações iniciais. Topografia da cavidade 
pulpar. Alterações patológicas no periápice. Tratamento conservador da polpa dental. Abertura coronária. Obturação do 
canal radicular. Apecificação. Reabsorção dentária. Farmacologia e Terapêutica Aplicada à Odontologia: Antibióticos. 
Analgésicos. Atipiréticos. Antiinflamatórios. Hemostáticos. Drogas Ansiolíticas. Relaxantes musculares de ação central. 
Vitaminas. Tratamento de paciente grávidas, diabéticos. Problemas cardiovasculares, doenças gastrointestinais e doenças 
do sangue. Endocardite bacteriana. Odontopediatria: Procedimentos preventivos e restauradores. Prevenção da cárie 
dentária na criança e no adolescente. Traumatismo na dentição decídua. Tratamento pulpar em dentes decíduos. 
Restaurações em dentes decíduos. Anatomia dos dentes decíduos.  Fluorose dental. Selantes. Técnicas anestésicas em 
crianças. Técnicas de RX em crianças. Farmacologia para crianças. Patologia Bucal: Distúrbios do desenvolvimento e do 
crescimento. Doenças de origem microbiana. Distúrbios do metabolismo. Doenças do sistema específico. Anomalias 
dentárias. Patologia das glândulas salivares. Tumores de tecidos moles. Periodontia: Anatomia periodontal. Classificação 
das doenças periodontais. Placa e cálculo dental. Doença periodontal necrosante. Raspagem e alisamento radicular. 
Gengivite. Periodontite. Doenças infecciosas. Materiais dentários: Materiais de moldagem, gessos, ligas para amálgama. 
Composição das resinas. Código de ética odontológica. Bibliografia: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras 
atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
ENFERMEIRO – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organização dos serviços de saúde permanente. Supervisão e aplicação de 
imunizações. Aquisição e organização do material de consumo de ambulatório médico e odontológico. Organização de 
programas de Saúde. Treinamento e Seleção de Recursos Humanos necessários ao Departamento. Supervisão da Rede de 
Frio. Supervisão de esterilização nos Postos de Saúde. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Ética profissional, Deontologia, Bioética e legislação 
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em Enfermagem; Noções de saúde coletiva e epidemiologia; Nutrição e dietética em saúde; Semiologia e semiotécnica 
em enfermagem; Sistematização da assistência em Enfermagem; Processo de cuidar em Enfermagem Clínica em todo o 
ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Processo de cuidar em Enfermagem Cirúrgica 
em todo o ciclo vital (recém-nascidos, criança, adolescente, adulto, mulher e idoso); Processo do cuidar em Enfermagem 
em Doenças Transmissíveis; Processo do cuidar em Enfermagem em Emergências e Urgências; Processo do cuidar em 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiatria;  Administração e Gerenciamento em Saúde; Saúde da Família e atendimento 
domiciliar; Biossegurança nas ações de Enfermagem; Enfermagem em centro de material e esterilização; Programa 
Nacional de Imunização e do Estado do Paraná. Bibliografia: a critério do candidato, podendo ser quaisquer obras 
atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
FARMACÊUTICO/BIOQUIMICO – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Realiza tarefas específicas de desenvolvimento, produção, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como medicamentos e imunobiológicos. 
Participa da elaboração, coordenação e implementação de políticas de medicamentos; exerce fiscalização sobre produtos 
e serviços; orienta sobre uso de produtos e presta serviços farmacêuticos. Executa treinamento de pessoal das farmácias 
dos Postos de Saúde. Atendimento ao público. Outros procedimentos relacionados com a área de atuação. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Formas Farmacêuticas e Biodisponibilidade; 
Estabilidade de medicamentos: prazos de validade e sinais de instabilidade; Exame físico em medicamentos, 
armazenamento, distribuição de medicamentos, avaliação da prescrição e dispensação; Programação e aquisição de 
medicamentos; Ação farmacológica e mecanismo de ação dos medicamentos que atuam nos sistemas nervoso central, 
autônomo, respiratório, digestivo e cardiovascular; Terapêutica da dor, inflamação e processos infecciosos; Interações 
medicamentosas, farmacoepidemiologia; Critérios e parâmetros técnicos para seleção de medicamentos; Legislação 
Sanitária; Lei 5991/73 MS, Lei de Genéricos – 9.787/99, Portaria 344,MS, Constituição Federal (artigos 196 a 200), 
Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000  
Altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de 
saúde. Lei 8.080, de 19/9/91990  - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, Lei 
9.836, de 23/9/1999 (Acrescenta dispositivos à Lei no 8.080), Lei 11.108, de 07/4/2005 (Altera a Lei no 8.080),  Lei 10. 
424, de 15/4/2002 (Acrescenta capítulo e artigo à Lei nº 8.080). Saúde Pública: A Saúde como direito do cidadão e dever 
do Estado ( CF / 88 ); campos de atuação de Saúde Pública; Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde-SUS; NOAS 
02/02; Municipalização da Saúde. Logística: técnica de abastecimento da farmácia, ponto de requisição, padrão de 
estocagem, guarda e conserva em almoxarifado; Rotina da dispensa para pacientes de ambulatório e de atendimento das 
enfermarias; Rotinas dos medicamentos controlados que causam dependência física e psíquica dentro da farmácia 
hospitalar; Exames laboratoriais de rotina em berçário, equipamentos e equipe técnica necessária; Esterilização por calor 
úmido e calor seco, conceito e finalidade; Conceito de dose unitária e individualizada; Conceito de distribuição de 
medicamentos e do papel do farmacêutico; Política de medicamentos. Políticas de saúde; Diretrizes e bases da 
implantação do SUS; Constituição da República Federativa do Brasil – relacionado à Saúde; Organização da atenção 
básica no Sistema Único de Saúde. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas 
sobre os conteúdos especificados. 
FISIOTERAPEUTA – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Desenvolvimento de ações comunitárias de programas de saúde. Visitas regulares 
a residências do município e distritos. Visitas regulares às escolas, clube e associações. Outros procedimentos 
relacionados com a área de atuação. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Métodos e técnicas de avaliação, tratamento e 
procedimentos em fisioterapia. Provas de função muscular. Cinesiologia e Biomecânica. Análise da marcha. Exercícios 
terapêuticos e treinamento funcional.  Indicação, contra-indicação, técnicas e efeitos fisiológicos da hidroterapia, 
massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Prescrição e treinamento de 
órteses e próteses. Anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterápicos 
nas áreas: neurológicas e neuropediátricas; ortopedia e traumatologia; cardiologia; pneumologia; ginecologia e 
obstetrícia. Geriatria: fisioterapia preventiva, curativa e reabilitadora. Ética profissional. Bibliografia: a critério do 
candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
 
ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS DOS CARGOS PARA MÉDICO CARDIOLOGISTA, CLINICO GERAL, 
GINECOLOGISTA/OBSTETRA E PEDIATRA: 

Planejamento e execução de programas de educação para a saúde; realização de consultas médicas na especialidade e 
exames médicos ambulatoriais e emergenciais; avaliação de exames complementares; inspeção de saúde para efeito de: 
posse, concessão de licença médica, aposentadoria por invalidez, readaptação e outros, emitindo laudo médico e 
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pareceres; remoção de pacientes para instituições hospitalares em casos de emergência; avaliação de atestados médicos; 
participação em atividades internas e externas relacionadas à prevenção de doenças e à promoção da saúde e do bem 
estar; realização de perícias médicas, individualmente ou em junta médica; homologação se for o caso, de atestados 
expedidos por médicos externos ao quadro da Saúde Municipal; realização de outras atividades inerentes à área de 
atuação e/ou formação especializada.  O cargo é constituído de tarefas complexas, variadas, regidas por diretrizes gerais, 
de acordo com as atribuições de cada especificidade médica. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: Português: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial, 3. Divisão silábica, 4. 
Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. 
MÉDICO CARDIOLOGISTA – PROVA ESCRITA   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Prevenção Primária e Secundária de Eventos cardiovasculares. Dislipidemias: 
Diagnóstico e Tratamento. Testes Não-invasivos para Detecção de doença Arterial Coronária: Cintilografia. Testes Não-
invasivos para Detecção de Doença Arterial Coronária: Ecografia sob Extresse. Testes Não-invasivos para Detecção de 
Doença Arterial Coronária: Teste Ergométrico. Prescrição de Exercício Físico em Cardiopatia. Angina Estável. Síndrome 
Isquêmica Aguda sem Supradesnivelamento do Segmento ST – Angina Instável Infarto Agudo do Miocárdio não Q. Infarto 
Agudo do Miocárdio com Onda Q. Angioplastia Transluminal Coronária. Cirurgia e Revascularização Miocárdica. 
Insuficiência Cardíaca. Miocardiopatias. Cardiopatia Hipertensiva. Taquicardia Supraventricular. Arritmias Ventriculares. 
Fibrilação e Flutter Atrial. Cardioversão Elétrica. Marcapasso e suas Indicações. Cardioversor Desfibrilador Automático 
Implantável. Síncope Vasovagal. Morte Cardíaca Súbita. Parada Cardio-respiratória e Ressucitação Cardiopulmonar. 
Doenças Valvares - Indicações e Tratamento Cirúrgico nas Valvopatias-Reumáticas. Endocardites Infecciosas. Pericardites 
Agudas. Doença vascular periférica. Código de Ética Médica. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas 
quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especificados. 
MÉDICO CLÍNICO GERAL – PROVA ESCRITA   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Doenças Cardiovasculares: avaliação e tratamento do paciente com doença 
cardiovascular, insuficiência cardíaca, cardiomiopatias, doença arterial coronária, arritmias, doenças do miocárdio e 
pericárdio; hipertensão arterial sistêmica; doença vascular periférica, diagnóstico diferencial de dor torácica, alterações 
eletrocardiográficas, doença valvar e doenças da aorta. Doenças Pulmonares: avaliação e tratamento do paciente com 
doença respiratória, doenças intersticiais e infiltrativas, doença pulmonar obstrutiva, doenças da pleura e mediastino, 
neoplasias pulmonares, síndrome da apnéia do sono e doenças pulmonares ambientais e ocupacionais. Doenças Renais: 
avaliação e tratamento do paciente com doença renal, distúrbios eletrolíticos e de fluídos, doenças glomerulares, doenças 
vasculares renais, insuficiência renal aguda e crônica, desordens não glomerulares. Doenças Gastrintestinais: avaliação e 
tratamento das principais manifestações clínicas das doenças gastrintestinais, doenças do esôfago, doenças do estômago 
e duodeno, doença inflamatória intestinal, neoplasias do trato gastrintestinal e doenças do pâncreas. Doenças do Fígado e 
Sistema Biliar: avaliação laboratorial do fígado, icterícia, hepatite aguda e crônica, insuficiência epática, cirrose e suas 
complicações da vesícula e trato biliar, neoplasias do fígado, doenças infiltrativas e vascular. Doenças Hematológicas: 
desordens da hemostasia (sangramento e trombose) avaliação e tratamento das anemias, avaliação da leucocitose e 
leucopenia. Doenças do Metabolismo: obesidade, anorexia nervosa e bulimia, desordens do metabolismo dos lípides. 
Doenças Endocrinológicas: doenças da tireóide, diabetes melito, hipoglicemia, insuficiência adrenal. Doenças Músculo-
esqueléticas e do Tecido Conectivo: avaliação e tratamento do paciente com doença reumática, artrite reumatóide, Lúpus 
eritematoso sistêmico, espondiloartropatias, síndrome do anticorpo antifosfolípide, esclerose sistêmica, osteroartrite, gota 
e desordens do tecido mole não articular. Doenças Ósseas e do Metabolismo Ósseo: osteoporose, doenças da paratireóide 
e distúrbios do cálcio. Doenças Infecciosas: Doenças Neurológicas/Psiquiátricas: avaliação do paciente neurológico, 
desordens da consciência, demência e distúrbios de memória, doenças cerebrovasculares, cefaléias, avaliação da síncope, 
miastenia gravis, doença de Parkinson, diagnóstico diferencial da síndrome convulsiva, distúrbios ansiosos e depressão. 
Urgências e Emergências: reanimação cardiopulmonar, avaliação e tratamento inicial do paciente em choque, 
imobilizações e cuidados no local do acidente, atendimento inicial ao paciente politraumatizado, diagnóstico e tratamento 
inicial das emergências diabéticas, anafilaxia e reações alérgicas agudas, controle da dor, diagnóstico e tratamento inicial 
das síndromes coronárias agudas, diagnósticos e tratamento inicial da embolia de pulmão, insuficiência respiratória 
aguda, hemorragias digestivas. Principais Problemas Médicos relacionados aos idosos. Rastreamento de Doenças 
Cardiovasculares e do Câncer. Prevenção do Câncer. Exame Periódico de Saúde. Promoção da saúde: controle da 
obesidade, tabagismo e vacinação. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas 
sobre os conteúdos especificados. 
MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA – PROVA ESCRITA   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Anatomia dos órgãos genitais femininos. Embriologia dos genitais femininos. 
Fisiologia menstrual e sexual. Endocrinologia do aparelho genital feminino. Ciclo Menstrual. Climatério. Puberdade 
fisiológica e patológica. Propedêutica clínica e complementar em tocoginecologia. Disfunções menstruais. Doenças 
sexualmente transmissíveis. Citogenética. Dismenorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias genitais. Processos 
inflamatórios dos genitais feminos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinária na mulher. Fístulas genitais. Ginecologia 
da infância e da adolescência. Mastopatias benignas e malignas. Anticoncepção. Medicina psicossomática em ginecologia. 
Urgências ginecológicas. Afecções da vulva e da vagina. Afecções do colo e do corpo uterino. Afecções dos ovários e 
trompas. Oncologia ginecológica. Moléstia trofoblástica. Endometriose. Cirurgias ginecológicas. Anomalias do 
desenvolvimento genital. Algias pélvicas. Disfunões sexuais. Leucorréias estados hiperandrogêncios. Estados 
hiperprolactínicos. Intersexualidade. Hemorragias disfuncionais. Gravidez ectópica. Abortamento. Ovulação. Fertilização. 
Transporte Ovular. Nidação. Deciduação. Placenta. Cordão Umbilical. Sistema Aminiótico. Estudo do Feto. Modificações 
gerais e locais do organismo materno. Endocrinologia do ciclo gravídico-puerperal. Bacia obstétrica. Relações Útero-fetais. 
Gravidez. Conceito. Duração, diagóstico. Assistência pré-natal. Aspectos psicológicos do ciclo gravídicopuerperal. Trajeto 
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pelvigenital. Contratilidade Uterina. Parto. Generalidades. Conceitos. Evolução Clínica do Parto. Assistência ao parto. 
Fenômenos mecânicos do parto. Fenômenos plásticos do parto. Analgesia e anestesia no parto. Puerpério e lactação. 
Doenças intercorrentes no ciclo grávidopuerperal. Doença hipertensiva específica da gravidez. Placenta prévia. 
Deslocamento prematuro de placenta. Rotura uterina. Patologias do sistema amniótico, gravidez prolongada. Gemelidade. 
ofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. Distocias. Acidentes e complicações de parto.Discinesias. Prematuridade. 
Puerpério patológico. Tocotraumatismos maternos e fetais. Aspectos Médicos-legais em tocoginecologia. Patologia do feto 
e do recém-nascido. Mortalidade prénatal. Distocias do trajeto e desproporção céfalo-pélvica. Estudo crítico das cirurgias 
obstétricas. Diagnóstico e terapêutica das patologias obstétricas. Efeitos de drogas sobre o concepto. Gravidez molar. 
Rotura prematura de membranas. Prolapso do cordão umbilical. Aspectos ético-legais da prática obstétrica. Código de 
Ética Médica. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos 
especificados. 
MÉDICO PEDIATRA– PROVA ESCRITA   
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Morbilidade e mortalidade infantil; Crescimento e desenvolvimento: normalidade e 
distúrbios mais comuns, motorização do crescimento, puberdade; Alimentação: necessidades nutricionais e higiene 
alimentar; Aleitamento materno: aspecto nutricional, imunológicos, psicoafetivos e sócio-econômicos; Imunização: 
composição das vacinas, contra-indicações e calendário atual da Secretária de Estado de Saúde de São Paulo; Higiene do 
ambiente físico: habilitação, creche, escola; Acidentes na infância: causas mais comuns e prevenção; Distrofias: 
desnutrição protéico-calórico, raquitismo carencial; Distúrbios  hidroeletrolíticos e do equilíbrio ácido-básico: desidratação, 
terapia de reidratação oral (TRO), fluidoterapia parenteral; Infecções agida do aparelho digestivo; Infecções agudas do 
aparelho respiratório; Infecções ortopédicas na infância: (osteomielite e artrite), congênitas e posturais (pé, torto,luxação 
do quadril, pés planos, escoliose); Infecções do aparelho cárdio-circulatório: endocardite infecciosa, cardiopatias 
congênitas, insuficiência cardíaca congestiva; Infecções do aparelho urinário: infecções do trato urinário, glomerulonefrite 
agudas, síndrome  nefrótica; Infecções endocrinológicas: diabetes mellitus, hipotireídismo congênito; Infecções do 
sistema nervoso central: síndrome convulsiva. Meningite e encefalite, imunopatologia: AIDS (aspectos, epidemiológicos), 
asma, febre reumática, artrite reumatóide juvenil; Doenças onco-hematológicas: anemias ferropriva, anemia falciforme, 
diagnóstico precoce das neoplasias mais freqüentes na infância; Doenças infecto-contagiosas próprias da infância e 
tuberculose, parasitoses mais comuns na infância: aspecto clínicos e epidemiológicas: infecções dermatológicas mais 
comuns na infância. Lei Federal nº 8069, de 13/07/1990 – Dispõe sobre o Estatuto da criança e do adolescente. Código 
de Ética Médica. 
MÉDICO VETERINÁRIO – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Planejamento, coordenação, execução e controle de qualidade de produtos e 
serviços utilizados ou consumidos pela comunidade. Ações de controle da Transmissão de zoonoses. Cadastrar e fiscalizar 
estabelecimentos de interesse da saúde. Avaliar e aprovar plantas e edificações para expedição de “Habite-se”. Outras 
atividades de interesse da população e/ou que visem manter a saúde do trabalhador. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: 20 (VINTE) QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 
1.1. Graus de formalidade da linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus 
determinantes sociais, regionais, situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica 
/ Pontuação; 2.2. Grafia das Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 
3.2. As classes de palavras, suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. 
Sintaxe; 4.1. Caracterização da frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência 
Nominal e Verbal. 5. Noções de Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de 
Linguagem. 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Introdução à Medicina Veterinária: contribuições do médico veterinário nas 
atividades de saúde pública. Epidemiologia Geral: cadeia epidemiológica, formas de ocorrência de doenças em 
populações, profilaxia geral e prevenção. Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública: controle sanitário, projetos de 
saúde animal e saúde pública. Educação Sanitária. Legislação. Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal: 
legislação e fiscalização sanitária, manipulação e armazenamento de produtos de origem animal. Clínica Médica e Cirurgia 
Veterinária: noções básicas com vistas de instituir diagnóstico, prognóstico e tratamento individual. Economia, 
Administração, Extensão Rural e Ecologia: noções básicas com vistas de elaborar, executar e gerenciar projetos 
agropecuários bem como de relacionamento e atuação de equipes multidisciplinares na defesa do meio ambiente e do 
bem estar social. Planejamento e desenvolvimento rural sustentado. Zootecnia: técnicas de criação, manejo, alimentação 
e produção animal. Bibliografia: a critério do candidato podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os 
conteúdos especificados.  
NUTRICIONISTA – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Elabora cardápios balanceados em princípios nutritivos obedecendo hábitos 
alimentares regionais. Prevê Gêneros e materiais para o abastecimento de serviço de alimentação. Confere qualidade e 
quantidade de gêneros alimentícios recebidos. Orienta o preparo, a cocção e a distribuição de alimentação a ser 
confeccionada, bem como verifica a sua aceitabilidade. Supervisiona as escolas no que tange a merenda escolar e orienta 
sobre técnicas corretas de higienização e cantinas e armazenamento de alimentos. Prepara e realiza cursos de 
treinamento para merendeiras, bem como palestras de educação nutricional para alunos e pessoas da comunidade. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: 20 (VINTE) QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 
1.1. Graus de formalidade da linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus 
determinantes sociais, regionais, situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica 
/ Pontuação; 2.2. Grafia das Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 
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3.2. As classes de palavras, suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. 
Sintaxe; 4.1. Caracterização da frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência 
Nominal e Verbal. 5. Noções de Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de 
Linguagem. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: O que é Nutrição: História de Nutrição, Nutrição – Evolução, Costumes e 
Tabus, Geografia alimentar. Noções sobre Nutrição: Funções, classificação e fontes de alimentos, Leis da Nutrição, Tipos 
de alimentação. Estudo Químico-Fisiológico dos Hidratos de Carbono e dos Lipídeo. Nutrição dos Grupos Etários. Nutrição 
e Saúde. Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos 
desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de alimentos, 
aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e utensílios. Técnica 
Dietética: conceito, classificação e composição química. Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-preparo, 
preparo e distribuição dos alimentos. Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios para o controle higiênico-sanitário. 
Sistema de análise de perigos em pontos críticos de controle - APPCC. Vigilância e Legislação Sanitária. Nutrição Normal: 
conceito de alimentação e nutrição, critério e avaliação de dietas normais e especiais, Leis da alimentação. Nutrientes: 
definação, propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação. 
Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária. Gestação e lactação, nutrição do lactente 
e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância. Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de 
Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição 
protéico-calórica, anemias e carências nutricionais. Vigilância nutricional. Atividades de nutrição em programas integrados 
de saúde pública. Avaliação nutricional. Epidemologia da desnutrição protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais 
nas diferentes faixas etárias. Dietoterapia: princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e 
atividades do nutricionista na EMTN. Modificação da dieta normal e padronização hospitalar. Nutrição enteral: indicação, 
técnica de administração, preparo e distribuição. Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis. Ética 
profissional. Bibliografia de referência: quaisquer livros didáticos atualizados correspondentes ao programa específico 
PSICÓLOGO CLÍNICO – PROVA ESCRITA   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Consultas, avaliação e diagnóstico na área de Psicologia Clínica com adoção de 
técnicas específicas de acordo com as respectivas faixas etárias. Sessões Psicoterápicas (individual e grupos). Sessões de 
orientação. Triagem, atendimento e encaminhamento de pessoas. Atendimento clínico integrado com outros programas 
como psiquiatria, serviço social, Fonoaudiologia e outros. Estudar, pesquisar e avaliar o desenvolvimento emocional e os 
processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e 
educação; diagnosticar e avaliar distúrbios emocionais e mentais e de adaptação social, elucidando conflitos e questões e 
acompanhando o(s) paciente(s) durante o processo de tratamento ou cura; investigar os fatores inconscientes do 
comportamento individual e grupal, tornando-os conscientes; desenvolver pesquisas experimentais, teóricas e clínicas e 
coordenar equipes e atividades da área e afins. 
A prova escrita constará de 40 (quarenta) questões objetivas com questões de múltipla escolha com 04 (quatro) 
alternativas cada, valendo 2,5 (dois e meio) pontos cada questão, sendo divididas em Conhecimentos Gerais (20 
questões de Língua Portuguesa) e Conhecimentos Específicos (20 questões objetivas). 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: 1. Leitura e Interpretação de Texto; 1.1. Graus de formalidade da 
linguagem; 1.2. A língua padrão ou norma culta; 1.3. Variações de linguagem e seus determinantes sociais, regionais, 
situacionais e individuais; 1.4. Tipologia Textual. 2. Ortografia; 2.1. Acentuação Gráfica / Pontuação; 2.2. Grafia das 
Palavras; 2.3. Abreviaturas e Siglas. 3. Morfologia; 3.1. Processo de Formação de Palavras; 3.2. As classes de palavras, 
suas flexões e funções; 3.2.1. Emprego dos Pronomes; 3.2.2. Emprego dos verbos. 4. Sintaxe; 4.1. Caracterização da 
frase, da oração e do período; 4.2. Concordância Nominal e Verbal; 4.3. Regência Nominal e Verbal. 5. Noções de 
Estilística; 5.1. Linguagem Figurada, conotação e denotação; 5.2. Virtudes e Vícios de Linguagem. CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS: Sistemas de Psicologia: Associacionismo, estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, Psicologia da 
Gestalt, Psicanálise de Freud, As teorias de Piaget e Vigotsky; Caracterização e fundamentação da Psicologia Social; 
Temas atuais e aplicações da Psicologia Social; Avaliação psicológica (Psicodiagnóstico); Atendimento psicológico 
individual e grupal; O indíviduo em sociedade; Análise institucional; A visão transdisciplinar na formação do psicólogo: 
atuação e prática da Psicologia. Aprendizagem e a criança: o erro e a avaliação escolar, o fracasso e o impacto da escola, 
(in)disciplina e a noção de limites educação e valores morais, Desenvolvimento infantil: aspectos psicossociais, deficiência 
e educação, afetividade e cognição; Psicologia comunitária; Atuação do Psicólogo na prevenção e através dos diferentes 
grupos sociais; Visão multidisciplinar integrativa; Dificuldades inerentes ao Psicólogo Social; Aparelhos ideológicos; 
Relação de trabalho e transformação social; Processo grupal; Processo de socialização; Consciência e alienação; 
Psicologia institucional; Saúde mental do trabalhador; Processo educativo na prevenção de patologias; Avaliação e 
atuação na área neuropsicomotora e de socialização; Atuação do Psicólogo  na atenção integral à família; Papel do 
Psicólogo na equipe interdisciplinar; O Psicólogo na orientação familiar e como agente multiplicador frente à comunidade; 
O Psicólogo e sua atuação nos programas de prevenção e assistência à excepcionalidade. Ética profissional do Psicólogo. 
Política Nacional para criança, adolescente, pessoa portadora de deficiência e ao idoso. Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Lei 8.069, de 13/07/90; Decreto n.1.744, de 08/12/95 – regulamenta o benefício de prestação continuada 
devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso, de que trata a Lei n.8.742, de 07/12/93. Sugestão Bibliográfica: a 
critério do candidato, podendo ser utilizadas quaisquer obras atualizadas sobre os conteúdos especif icados.   
 

GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO - GMA 
 
EDUCADOR INFANTIL – PROVA ESCRITA E TITULOS   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Ensina e cuida dos alunos na faixa de zero a cinco anos; orienta a construção do 
conhecimento; elabora projetos pedagógicos; planeja ações didáticas e avalia o desempenho dos alunos. Prepara material 
pedagógico; organiza o trabalho; supervisiona e orienta os auxiliares da educação infantil. No desenvolvimento das 
atividades, mobiliza um conjunto de capacidades comunicativas. 
Prova Escrita: constando de: 
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aa))  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0044  ((qquuaattrroo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  vvaalleennddoo  22,,00  
((ddooiiss))  ppoonnttooss  ccaaddaa  qquueessttããoo..  
bb))  0022  ((dduuaass))  qquueessttõõeess  ddiisssseerrttaattiivvaass  vvaalleennddoo  1100,,00  ((ddeezz))  ppoonnttooss  ccaaddaa..  
As questões dissertativas serão avaliadas nos seguintes aspectos: DIMENSÕES DA LINGUAGEM (semântica, gramatical 
e pragmática) e o TEXTO COMO UNIDADE DE SENTIDO (mecanismos de coesão e fatores de coerência) versando 
sobre assuntos do cotidiano escolar, isto é, assuntos da vivência do docente.  
c)  A Prova Escrita constará de CONHECIMENTOS GERAIS (20 questões, sendo 10 (dez) de Português e 10 (dez) de 
Matemática) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (20 questões objetivas e 02 dissertativas). 
PROVA DE TITULOS: constante do item 4.4 e subitens.  
PARA OS CONTEÚDOS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, A BIBLIOGRAFIA FICA A CRITÉRIO DO CANDIDATO, 
PODENDO SER UTILIZADAS QUAISQUER OBRAS ATUALIZADAS DO ENSINO MÉDIO. 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. Divisão silábica, 
4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de t rês simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 
PARA AS QUESTÕES OBJETIVAS E DISSERTATIVAS CONFORME ABAIXO ESPECIFICADO CONSTANTES NAS REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: 
1)  BRASIL, Ministério da Educação. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Volumes I, II e III. 1998.  
2)  BASSEDAS, Eulália e outras. DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM NA ETAPA DE 0 A 6 ANOS (p. 20 a 48); A 
ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (p. 49 a 89); A PRÁTICA EDUCATIVA II: CRITÉRIOS E ÂMBITOS DE 
INTERVENÇÃO (p. 129 a 169), A AVALIAÇÃO E A OBSERVAÇÃO (p. 171 A 242) E FAMILIA E ESCOLA (p. 281 a 
297). In: Aprender e ensinar na Educação Infantil. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
3)  CAVALLARI, Vânia Maria. A psicomotricidade, o brinquedo e a brincadeira na Educação Infantil. IN: A criança de 6 
anos: reflexões e práticas/ organização Giuliano Tierno. –São Paulo: Meca: SIEEESP – Sindicato dos Estabelecimentos 
de Ensino no Estado de São Paulo, 2008. p.29 a 36. 
4)  Constituição Federal de 1988 - Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229  e Artigos 60 e 62 das Disposições 
Transitórias. 
5)  Lei Federal nº 8069 de 13/07/1990 – “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras 
providências”. 
6)  Lei Federal nº 9394 de 20/12/1996 – LDB – “Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” atualizada pela 
Lei Federal nº 11.144, de 16 de maio de 2005. Altera a LDB, tornando obrigatório o início do ensino fundamental aos seis 
anos de idade e Lei Federal nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração 
de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 
7)  Deliberação nº 02/2005 - Aprovada em 06/06/2005 - Normas e Princípios para a Educação Infantil no Sistema de 
Ensino do Paraná e Deliberação nº 08/2006 - Aprovada em 06/12/2006 - Alteração do art. 9º da Deliberação n.º 
02/2005 - CEE/PR. In: http://celepar7cta.pr.gov.br/seed/deliberacoes.nsf/publicadas. 
8)  MARANHÃO, Archimedes. O DIREITO DA CRIANÇA É SER CRIANÇA (artigo). In: 
http://www.cee.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=40 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROVA ESCRITA E TITULOS   
ATRIBUIÇÃO SUMÁRIA DO CARGO: Organizar e promover as atividades educativas e recreativas no âmbito da 
Educação Física, em estabelecimentos de Educação, Creches, Quadras Esportivas, Estádio de Futebol e outros, visando o 
desenvolvimento educacional e social. Planeja cursos, aulas e atividades escolares; avalia o processo de ensino-
aprendizagem e seus resultados; registra práticas escolares de caráter pedagógico; desenvolve atividades de estudo; 
participa das atividades educacionais e comunitárias da escola. Para o desenvolvimento das atividades é mobilizado um 
conjunto de capacidades comunicativas.Atua nos  programas , projetos e eventos municipais ligados a área. 
Prova Escrita: constando de: 
((AA))  4400  ((qquuaarreennttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa  ccoomm  0044  ((qquuaattrroo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  vvaalleennddoo  22,,00  
((ddooiiss))  ppoonnttooss  ccaaddaa  qquueessttããoo..  
((BB))  0022  ((dduuaass))  qquueessttõõeess  ddiisssseerrttaattiivvaass  vvaalleennddoo  1100,,00  ((ddeezz))  ppoonnttooss  ccaaddaa..  
(C) As questões dissertativas serão avaliadas nos seguintes aspectos: DIMENSÕES DA LINGUAGEM (semântica, 
gramatical e pragmática) e o TEXTO COMO UNIDADE DE SENTIDO (mecanismos de coesão e fatores de coerência) 
versando sobre assuntos do cotidiano escolar, isto é, assuntos da vivência do docente.  
(D) A Prova Escrita constará de CONHECIMENTOS GERAIS (20 questões, sendo 10 (dez) de Português e 10 (dez) de 
Matemática) e CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (20 questões objetivas e 02 dissertativas). 
PROVA DE TITULOS: constante do item 4.4. e subitens.  
PARA OS CONTEÚDOS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA, A BIBLIOGRAFIA FICA A CRITÉRIO DO CANDIDATO, 
PODENDO SER UTILIZADAS QUAISQUER OBRAS ATUALIZADAS DO ENSINO MÉDIO. 
CONHECIMENTOS GERAIS: PORTUGUÊS: 1. Leitura e interpretação de textos, 2. Ortografia Oficial,  3. Divisão silábica, 
4. Acentuação Gráfica, 5. Morfologia: 6. Classes de Palavras e Formação de Palavras, 7. Sintaxe: Concordância Nominal e 
Verbal, Regência Nominal e Verbal, 8. Uso dos Pronomes e Colocação Pronominal, 9. Tipologia Textual, 10. Registro 
Formal e Informal da Linguagem. MATEMÁTICA: 1. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de 
problemas; 2.Conjunto dos números inteiros: operações e problemas; 3. Conjunto dos números racionais: operações, 
representação decimal, resolução de problemas; 4. Sistemas de medidas: sistema métrico decimal, unidades de 
comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; 5. Matemática comercial: razões, proporções, média 
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aritmética simples, ponderada, geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e 
composta, porcentagem, juros simples e compostos. CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Caracterização da área de 
Educação Física: Histórico; Educação Física: concepção e importância social; A Educação Física como cultura corporal; 
Cultura corporal e cidadania; Aprender e ensinar Educação Física: automatismos e atenção, afetividade e estilo pessoal, 
portadores de deficiência física. Objetivos gerais e específicos de Educação Física para a educação básica); Os  conteúdos 
de Educação Física na educação básica: critérios de seleção e organização dos conteúdos; Blocos de conteúdos, 
conhecimentos sobre o corpo, esportes, jogos, lutas e ginásticas; atividades rítmicas e expressivas; Critérios gerais e 
específicos de avaliação de Educação Física para o ensino fundamental ; Regras, sistema operacional, ofensivos e 
defensivos, regulamento, competições e histórico: voleibol, basquetebol, handebol, futebol de salão, futebol de campo, 
Atletismo, regras, provas: corridas, saltos, arremessos; competições: jogos regionais, abertos, olimpíadas, materiais 
utilizados, normas de segurança e cuidados especiais para as várias modalidades. Natação: regras, estilos, largadas, 
viradas, índices técnicos, revezamentos, jogos regionais, abertos, competições, olimpíadas. Bibliografia de referência: 
quaisquer livros didáticos correspondentes ao programa específico e mais os conteúdos contidos na seguinte referência 
bibliográfica: BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais- Ensino Fundamental 
– 1ª a 4ª séries. Vol. 1 – Introdução, Vol. 08 – Apresentação dos Temas Transversais e Ética, Vol. 10 – Pluralidade 
Cultural e Orientação Sexual. Brasília: MEC/SEF, 1998 e mais: VOL. 07 – EDUCAÇÃO FÍSICA. Constituição Federal de 
1988 - Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229  e Artigos 60 e 62 das Disposições Transitórias. Lei Federal nº 8069 
de 13/07/1990 – “Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências”. Lei Federal nº 9394 de 
20/12/1996 – LDB – “Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional” atualizada pela Lei Federal nº 11.144, de 16 
de maio de 2005. Altera a LDB, tornando obrigatório o início do ensino fundamental aos seis anos de idade e Lei Federal 
nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos artigos 29, 30, 32 e 87 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o 
ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. FREIRE, João Batista, SCAGLIA, Alcides 
J. Educação como prática corporal. São Paulo: Scipione, 2003.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               
 

 
 

ESTADO DO PARANÁ 
C.N.P.J. 76.331.941/0001-70 

 
 

Página 26 de 28 

ANEXO II DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/09 
 

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR TABELAS DE APLICAÇÃO DAS PROVAS  
 

As Provas Escritas e/ou Provas Escritas e Práticas serão realizadas em um domingo, em períodos de aplicação 

diferenciados para os cargos constantes da TABELA A e da TABELA B, em local e horário a ser comunicado após o 

encerramento das inscrições através de afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio 

Procópio, no PRÉDIO DA SEMESP, SITO À RUA COLOMBO, Nº 55, CENTRO, nos sites: www.exitusconcursos.com.br e 

http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br e divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência. 

 
GRUPO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL – GAO 

 
 

APLICAÇÃO PROVAS  
TABELA A 

APLICAÇÃO PROVAS  
TABELA B  

ELETRICISTA (PARA VEICULOS AUTOMOTORES)  MECÂNICO 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS  PINTOR 

 VIGIA 

 

GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO – GME 
 

 
APLICAÇÃO PROVAS  

TABELA A 
APLICAÇÃO PROVAS  

TABELA B  
ATENDENTE SOCIAL  AGENTE ADMINISTRATIVO  

FISCAL DE OBRAS E POSTURAS  TÉCNICO EM HIGIENE DENTAL  

TÉCNICO DE ENFERMAGEM TELEFONISTA  

TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO  

 
GRUPO OCUPACIONAL SUPERIOR – GSU 

 
 

APLICAÇÃO PROVAS  
TABELA A 

ASSISTENTE SOCIAL  

CONTADOR  

DENTISTA  

ENFERMEIRO  

FARMACÊUTICO-BIOQUIMICO 

FISIOTERAPEUTA  

MÉDICO CARDIOLOGISTA 

MÉDICO CLÍNICO GERAL  

MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA  

MÉDICO PEDIATRA 

MÉDICO VETERINÁRIO 

NUTRICIONISTA 

PSICÓLOGO CLÍNICO 

 
GRUPO OCUPACIONAL DO MAGISTÉRIO - GMA 

 
APLICAÇÃO PROVAS  

TABELA A 
APLICAÇÃO PROVAS  

TABELA B  
EDUCADOR INFANTIL  PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA  
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AANNEEXXOO  IIIIII  
  

FORMULÁRIO PARA ENVIO DE TÍTULOS 
 
À 
Comissão Especial do Concurso Público nº 01/09 
 
Solicito Contagem de pontos referente prova de títulos 
 
   
Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos, para o Concurso Público nº 01/09, venho apresentar a esta 
Comissão, cópia reprográfica dos títulos rubricada frente e verso, em envelope individual lacrado, conforme item 4.4 e 
subitens do Edital, contendo os seguintes dados do lado externo do envelope: 
 

TITULOS - REFERENTE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/09 
 
01- NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGUES: _____________________________________________________ 

02- NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________RG.Nº ________________ 

03- Nº DA INSCRIÇÃO: _____________________ 

04- CARGO: ________________________________________ 

05- PONTUAÇÃO DOS TITULOS SOLICITADA PELO CANDIDATO: _________ 

06- ESPECIFICAR E ANEXAR CÓPIA RUBRICADA DO REQUISITO PARA O CARGO: 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 

Pontuação solicitada pelo candidato: _________ 
Pontuação obtida após análise (não preencher este campo): _________ 
 
Em anexo, cópia dos documentos RUBRICADOS. 
 
DECLARAÇÃO:  
DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE OS TITULOS APRESENTADOS ESTÃO DE ACORDO COM A L.D.B. E DEMAIS 
NORMAS LEGAIS VIGENTES. 
 
 

 
___________________________________, ______de ________________de 2009. 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura do candidato. 

 
 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: O candidato deve enviar apenas os documentos necessários para análise dos 
títulos constantes da tabela acima.  

 
 

 

 

TÍTULOS VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
MÁXIMO 

MESTRADO NA ÁREA  DO MAGISTÉRIO 3,00 3,00 

CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO E / OU APERFEIÇOAMENTO NA ÁREA DO 
MAGISTÉRIO , COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 360 HORAS 

2,00 2,00 

DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR EM PEDAGOGIA –  
NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO  

1,50 1,50 

DIPLOMA OU CERTIFICADO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR NA ÁREA DO MAGISTÉRIO – 
NÃO SERÁ ACEITO AQUELE QUE FOR REQUISITO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO 

1,50 1,50 

CERTIFICADO OU DECLARAÇÃO DE CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PEDAGÓGICA REALIZADOS 
NOS ÚLTIMOS 02 ANOS (2007 e 2008 ATÉ A DATA LIMITE DA ENTREGA DOS MESMOS) 
COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 30 (TRINTA) HORAS  

1,00 2,00 

                                                                                                                    PONTUAÇÃO MÁXIMA DE TITULOS: 10,0 PONTOS 
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(DADOS DO LADO EXTERNO DO ENVELOPE) 

 

 

TITULOS - REFERENTES CONCURSO PÚBLICO Nº 01/09 

01- NÚMERO DE DOCUMENTOS ENTREGUES: _____________________________________________________ 

02- NOME DO CANDIDATO: ______________________________________________RG.Nº ________________ 

03- Nº DA INSCRIÇÃO: _____________________ 

04- CARGO: ________________________________________ 

05- PONTUAÇÃO DOS TITULOS SOLICITADA PELO CANDIDATO: _________ 

06- REQUISITO PARA A FUNÇÃO APRESENTADO: __________________________________________________ 

 

 

 

 
CCRROONNOOGGRRAAMMAA  DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO    NNºº  0011//22000099  

  

DATAS EVENTOS 

23/03/09 Publicação do Edital de CONCURSO PÚBLICO  

30/03/09 

A 

14/04/09 

 Período de inscrições: 

INSCRIÇÕES PRESENCIAIS: PESSOALMENTE OU POR PROCURAÇÃO NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO 
A 14 DE ABRIL DE 2009 – SOMENTE NOS DIAS ÚTEIS, NO PRÉDIO DA SEMESP, SITO À RUA 
COLOMBO, Nº 55, CENTRO, NO HORARIO: DAS 9:00 ÀS 16:00 HORAS. 

INSCRIÇÕES VIA INTERNET: INICIO DIA 30 DE MARÇO ÀS 9:00 HORAS E ENCERRAMENTO DIA 14 
DE ABRIL DE 2009 ÀS 16:00 HORAS- HORÁRIO DE BRASÍLIA (DF) -  NO ENDEREÇO ELETRÔNICO  
www.exitusconcursos.com.br.   

07/06/09 Aplicação das Provas Escritas:  

As Provas Escritas serão realizadas no dia 07 (sete) de junho de 2009 em períodos de aplicação diferenciados 
para os cargos constantes da TABELA A e da TABELA B, em local e horário a ser comunicado após o 
encerramento das inscrições através de afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de 
Cornélio Procópio e nos sites: www.exitusconcursos.com.br e http://www.cornelioprocopio.pr.gov.br e 
divulgado pela imprensa com 03 (três) dias, no mínimo, de antecedência. 

- Aplicação das Provas Práticas: 

As Provas Práticas serão realizadas em dia, local e horário a ser comunicado oportunamente através de 
afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio e nos endereços 
eletrônicos  www.exitusconcursos.com.br e www.cornelioprocopio.pr.gov.br e divulgado pela imprensa com 03 
(três) dias, no mínimo, de antecedência. 

- PROVA DE TITULOS: 
Os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 50 (cinqüenta) pontos na prova escrita serão convocados 
para a entrega dos documentos para a prova de títulos, que será realizada em data, local e horário a ser 
comunicado oportunamente através de afixação do Edital de Convocação no átrio da Prefeitura Municipal de 
Cornélio Procópio - PR, no endereço eletrônico www.exitusconcursos.com.br e www.cornelioprocopio.pr.gov.br 
e divulgado pela imprensa com 02 (dois) dias, no mínimo, de antecedência.  

                                                                   *Este cronograma poderá sofrer eventuais alterações. 
 


