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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.205.640/0001-08 

 
EDITAL DE ABERTURA 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2015  
                                                                                                                              
  

A Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, Estado do Paraná, torna público que realizará, na forma prevista no 
artigo 37 da Constituição Federal, a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E DE PROVAS E 
TÍTULOS para o preenchimento de vagas dos cargos abaixo especificados providos pelo Regime Estatutário – Lei n° 
577/93. O Concurso Público será regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento elaborado em 
conformidade com os ditames da Legislação Federal e Municipal, vigentes e pertinentes. 

 
CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 - A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos, 

Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

1.2 - É de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar  as publicações de todos os atos, editais e 
comunicados referentes a este Concurso Público divulgadas no site www.consesp.com.br e na Prefeitura, onde 
serão afixados quadros de avisos. 
 

1.3 - Os cargos, as vagas, as vagas para Pessoas com Deficiência (PcD), a carga horária semanal, o vencimento 
mensal, os requisitos e a escolaridade exigidos são os estabelecidos na tabela abaixo:  

 

Cargos 
Vagas Carga 

Horária 
Semanal  

Vencimentos  
R$ Nível de Escolaridade e Requisitos 

Geral  PcD 

Cirurgião Dentista  01 - 40 3.400,03 Ensino Superior em Odontologia e inscrição no 
Conselho Regional de Odontologia - CRO 

Cirurgião Dentista Especialista 
em Atendimento a Pacientes 
Especiais 

01 - 40 3.924,29 

Ensino Superior em Odontologia com 
Especialização em Odontologia para Pacientes 
Especiais e inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia - CRO 

Cirurgião Dentista Especialista 
em Cirurgia e Traumatologia 
Buco-Maxilo-Facial 

01 - 20  
3.652,77 

Ensino Superior em Odontologia com 
Especialização em Cirurgia e Traumatologia Buco-
Maxilo-Facial e inscrição no Conselho Regional de 
Odontologia – CRO 

Cirurgião Dentista Especialista 
em Endodontia 01 - 20 3.652,77 

Ensino Superior em Odontologia com 
Especialização em Endodontia e Inscrição no 
Conselho Regional de Odontologia - CRO 

Cirurgião Dentista Especialista 
em Periodontia 01 - 20 3.652,77 

Ensino Superior em Odontologia com 
Especialização em Periodontia e Inscrição no 
Conselho Regional de Odontologia - CRO 

Coordenador de Auditoria, 
Controle e Avaliação de Saúde 01 - 40 3.652,77 Ensino Superior em Administração e Especialização 

na área de Saúde Pública  

Coordenador Municipal do 
PROCON 01 - 20 3.400,03 Ensino Superior em Direito e Inscrição na OAB 

Educador Artístico II 02 - 20 1.545,09 Ensino Superior Completo Licenciatura 

Engenheiro Civil – 20 h 01 - 20 2.462,40 Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no 
CREA 

Engenheiro Civil – 40 h 01 - 40 4.866,04 Ensino Superior em Engenharia Civil e Registro no 
CREA 

Farmacêutico – 20 h 01 - 20 1.338,71 Ensino Superior em Farmácia e Registro no 
Conselho Regional de Farmácia – CRF 

Farmacêutico – 40 h 01 - 40 3.524,13 Ensino Superior em Farmácia e Registro no 
Conselho Regional de Farmácia – CRF 

Fisioterapeuta – 20 h 02 - 20 1.338,71 
Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no 
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional – CREFITO 

Fisioterapeuta – 40 h 01 - 40 3.400,03 Ensino Superior em Fisioterapia e Registro no 
CREFITO 

Inspetor de Sanidade Animal 01 - 40 1.545,09 Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro 
no Conselho Regional de Medicina Veterinária  

Médico Auditor de Saúde 01 - 20 8.635,46 
Ensino Superior em Medicina, com Especialização 
na área de Auditoria e Registro no Conselho 
Regional de Medicina – CRM 

Médico Generalista – 20 h 02 - 20 7.481,85 Ensino Superior em Medicina e Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM 
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Médico Generalista – 40 h  11 01 40 8.635,46 Ensino Superior em Medicina e Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM 

Médico Ginecologista e Obstetra 01 - 20 8.635,46 
Ensino Superior em Medicina, com especialização 
em Ginecologia e Obstetrícia e Registro no 
Conselho Regional de Medicina – CRM 

Médico Pediatra 02 - 20 8.635,46 
Ensino Superior em Medicina, com Especialização 
em Pediatria e Registro no Conselho Regional de 
Medicina – CRM 

Médico Psiquiatra 01 - 20 8.635,46 
Ensino Superior em Medicina, com especialização 
em Psiquiatria e Registro no Conselho Regional de 
Medicina – CRM 

Médico Veterinário 02 - 40 3.400,03 Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro 
no Conselho Regional de Medicina Veterinária  

Nutricionista 01 - 20 2.211,32 Ensino Superior em Nutrição e Registro no 
Conselho Regional de Nutrição - CRN 

Orientador Desportivo I 04 - 40 2.552,27 
Ensino Superior em Educação Física, Bacharelado 
e/ou Licenciatura Plena com inscrição no Conselho 
Regional de Educação Física - CREF/PR 

Orientador Desportivo II 04 - 20 1.545,09 
Ensino Superior em Educação Física, Bacharelado 
e/ou Licenciatura Plena com inscrição no Conselho 
Regional de Educação Física - CREF/PR 

Professor de Educação Física 05 - 20 1.150,65* 
Vide item 1.4 

Ensino Superior Licenciatura em Educação Física e 
Registro no Conselho Regional de Educação Física  

Professor de Língua 
Estrangeira – Inglês 02 - 20 1.150,65* 

Vide item 1.4 
Ensino Superior Licenciatura em Letras com 
habilitação em Língua Estrangeira (Inglês) 

Atendente de Farmácia 02 - 40 969,51 Ensino Médio Completo e Curso de Atendente de 
Farmácia com carga horária mínima de 60 horas 

Coordenador de Serviços 
Complementares 01 - 40 1.545,09 Ensino Médio Completo 

Fiscal de Obras 01 - 40 1.783,34 Curso Técnico em Edificações ou áreas afins 

Agente de Combate às 
Endemias 05 - 40 1.079,61 

Ensino Fundamental Completo e haver concluído, 
com aproveitamento, curso introdutório de formação 
inicial e continuada 

 
1.4 - O vencimento mensal varia de acordo com a titulação do candidato conforme especificado abaixo: 

 

Licenciatura Plena = R$ 1.150,65 
Licenciatura Plena + Pós Graduação = R$ 1.265,70 
Mestrado = R$ 1.392,27 
 

1.5 - Os vencimentos constantes na tabela anterior estão atualizados até a data de publicação deste Edital. 
 

1.5.1- Para os cargos que exerçam funções insalubres serão pagos adicional de insalubridade, conforme LTCAT
vigente. 
 

1.6 - As atribuições dos cargos são as constantes do anexo I do presente Edital. 
 

CAPÍTULO 2 - DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 - A inscrição implica na aceitação, por parte do candidato, de todos os princípios, normas e condições do Concurso 
Público estabelecidos no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente. 
 

2.1.1- O candidato será responsável pelas informações prestadas na ficha de inscrição, bem como por qualquer erro e 
omissão, e deverá estar ciente de que disporá dos requisitos necessários para posse, especificados neste Edital. 
 

2.1.2- Para se inscrever, o candidato deverá atender às condições para provimento do cargo e entregar em data a ser 
fixada em publicação oficial, quando da posse, a comprovação de: 

I. ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do art. 12 da Constituição Federal; 
II. ter até a data da posse, idade mínima de 18 anos; 

III. estar quite com as obrigações eleitorais; 
IV. estar quite com as obrigações militares (quando do sexo masculino); 
V. gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovada por avaliação 

médica oficial realizada por profissionais designados pela Prefeitura; 
VI. não registrar antecedentes criminais, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos; 
VII. não ter sido demitido ou exonerado de serviço público (federal, estadual ou municipal) em consequência de 

processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público); 
VIII. não ocupar emprego ou função pública, ressalvados os acumuláveis previstos no art. 37, inciso XVI da 

Constituição Federal; 
IX. possuir os requisitos mínimos exigidos para o cargo, constantes do presente edital. 

 
2.2 - As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, no período de 25 a 

novembro a 14 de dezembro de 2015 , devendo, para tanto, o interessado proceder da seguinte forma: 
a) acesse o site www.consesp.com.br e clique, em inscrições abertas, sobre a cidade que deseja se inscrever. 
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b) em seguida, clique em INSCREVA-SE JÁ, digite o número de seu CPF e clique em continuar. 
c) escolha o cargo, preencha todos os campos corretamente e clique em FINALIZAR INSCRIÇÃO. 
d) na próxima página confira seus dados e leia a Declaração e Termo de Aceitação e, em seguida, clique em 

CONCORDO e EFETIVAR INSCRIÇÃO. 
e) na sequência, imprima o Boleto Bancário e efetue o pagamento da respectiva taxa de inscrição.  

 
2.2.1- Para Inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função 

escolhido, conforme tabela abaixo: 
 

Ensino Fundamental R$ 50,00 
Ensino Médio R$ 70,00 
Ensino Superior R$ 100,00 

 
2.2.2- O pagamento do boleto deverá ser feito em qualquer agência bancária até a data de vencimento do 

mesmo , que corresponde ao primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se 
como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da 
rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada, 
recebida e validada. 
    

2.2.3- Não será aceito pagamento da taxa de inscrição que não seja através da quitação do boleto emitido no 
momento da inscrição. O pagamento por agendamento somente será aceito se comprovada a sua efetivação 
dentro do período de inscrição e até a data de seu vencimento. 
 

2.2.4- Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o 
respectivo LAUDO MÉDICO constando o CID, bem como o pedido de condição especial para a prova, caso 
necessite, até o último dia de inscrição na via original ou cópia autenticada, para CONSESP, situada na Rua 
Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000 – Dracena - SP. 
 

2.2.5- Quarenta e oito horas após o pagamento, conferir no site www.consesp.com.br se os dados da inscrição 
efetuada pela internet foram recebidos e seu status encontra-se como “inscrição confirmada”. Em caso 
negativo, o candidato deverá entrar em contato com a CONSESP, pelo telefone (11) 2359-8856, para verificar o 
ocorrido. 
 

2.2.6- Para gerar o comprovante de inscrição (após o pagamento) basta digitar o seu CPF no menu CONSULTE, em 
seguida selecionar o Concurso correspondente à inscrição desejada, e imprimir comprovante de inscrição. 
 

2.2.7- A CONSESP não se responsabiliza por solicitação de inscrição via internet não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência 
de dados. O descumprimento das instruções para inscrição via internet implicará na não efetivação da mesma. 
 

2.3 - Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para a alteração de cargos, seja qual for o motivo alegado. 
 

2.4- Após encerramento das inscrições, os eventuais erros de digitação no nome, CPF e data de nascimento 
deverão ser corrigidos somente no dia das respectivas provas, mediante solicitação ao Fiscal de Sala. 
 

2.5 - A taxa de inscrição somente será devolvida ao candidato nas hipóteses de cancelamento do certame pela 
própria administração ou quando o pagamento for realizado em duplicidade ou fora do prazo. 
 

2.6 - Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para o candidato que, na forma do Decreto n.º 
6.593/2008, estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – e for membro 
de família de baixa renda. 
 

2.6.1- Considera-se família de baixa renda: 
- aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou 
- a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos. 
- Considera-se renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da 

família. 
- Considera-se renda familiar per capita a razão entre a renda mensal e o total dos indivíduos na família. 

 
2.6.1.1- O candidato interessado em solicitar a isenção de pagamento de taxa deverá: 

- realizar a sua inscrição disponível no site oficial; 
- imprimir o boleto gerado no momento da inscrição e anexar cópia ao processo; 
- juntar requerimento de isenção, contendo a indicação do Número de Identificação Social – NIS, conforme 

modelo constante no Anexo III. 
- escrever de próprio punho declaração de que é membro de família de baixa renda. 

 
2.6.2- Os documentos citados no item anterior deverão ser entregues, pessoalmente, mediante protocolo, na 

Prefeitura Municipal de Dois Vizinhos, situada na Avenida Rio Grande do Sul, n.º 130, no Centro, em Dois 
Vizinhos, Paraná, no horário das 08h30min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min, de segunda a sexta-
feira, nos dias úteis, no período 25 a  27 de novembro de 2015. 
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2.6.3- A simples entrega da documentação não garante ao interessado a isenção do pagamento da taxa de inscrição. 

 
2.6.4- Após a entrega da documentação, não serão aceitos acréscimos ou alterações das informações prestadas. 

 
2.6.5- O candidato é responsável pela veracidade de suas informações e pela autenticidade da documentação apresentada, 

respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
 

2.6.6- Os pedidos de isenção serão analisados por equipe designada pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania do 
Município de Dois Vizinhos. 

 
2.6.7- O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição será 

divulgado a partir das 15h do dia 07 de dezembro de 2015 , através do site www.consesp.com.br. 
 

2.6.8- O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da 
taxa de inscrição deverá acessar o site www.consesp.com.br, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2015 . 
 

2.6.9- A partir das 15h do dia 11 de dezembro de 2015 , estará disponível no site www.consesp.com.br o resultado do 
recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição. 
 

2.6.10- O candidato que tiver a solicitação de isenção indeferida e desejar participar do concurso deverá acessar 
novamente o site www.consesp.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da inscrição, imprimindo a 2ª 
via do boleto de inscrição com valor da taxa de inscrição plena, e efetuando o pagamento até a data de seu 
vencimento, conforme presente Edital. 
 

2.6.11- O candidato que não efetivar a inscrição mediante o recolhimento do respectivo valor da taxa plena terá o 
pedido de inscrição invalidado. 

 
CAPÍTULO 3 - DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA  

 
3.1  - Em obediência ao disposto no art. 37, § 1º e 2º do Decreto 3.298 de 20/12/99 que regulamenta a Lei 7853/89, 

reservado às pessoas com deficiência, aprovadas e classificadas dentro dos limites estabelecidos no presente 
edital, terão reserva de 5% (cinco por cento) das vagas existentes para cada cargo, individualmente, das que 
vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade do presente Concurso, cujas atribuições sejam 
compatíveis com sua deficiência. 

 
3.1.1- Se, na aplicação do percentual, resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), estará formada 

01(uma) vaga para a pessoa com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco décimos), a formação da vaga ficará 
condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 (cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas 
para o cargo ou função. 
 

3.1.2- Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do 
Decreto Federal 3.298/99. 

  
3.2 - Para ter direito a reserva de vagas o candidato deficiente deverá encaminhar via sedex para a CONSESP, situada 

na Rua Maceió, 68 – Bairro Metrópole – CEP 17900-000 – Dracena - SP, postando até o último dia de inscrição: 
a) requerimento  solicitando vaga especial, contendo a identificação do candidato e indicação do 

município/concurso para o qual se inscreveu; 
b) laudo médico (original ou cópia reprográfica autenticada) atestando a espécie e o grau ou nível da 

deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença –
CID –, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para assegurar a previsão de adaptação à prova; 

c) solicitação de prova especial , se necessário. (A não solicitação de prova especial eximirá a empresa de 
qualquer providência). 

 
3.2.1- Para efeito dos prazos estipulados no item 3.2, será considerada a data de postagem fixada pela Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.  
 

3.2.2- Serão indeferidas as inscrições na condição especial de pessoa com deficiência dos candidatos que não 
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico. O candidato com 
deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso 
em favor de sua situação. 
 

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

3.2.4- O candidato deverá incluir no requerimento de vaga especial o detalhamento dos recursos necessários para 
realização da prova (exemplos: prova ampliada, sala de fácil acesso com rampa ou no térreo, mesa especial para 
cadeirante etc.). 
 

3.3 - Ao ser convocado para a investidura no cargo público, o candidato deverá se submeter a exame médico oficial ou 
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credenciado pela Prefeitura, que terá decisão terminativa sobre a qualificação do candidato como deficiente ou 
não, e o grau de deficiência capacitante para o exercício do cargo. Será eliminado da lista de pessoa com 
deficiência o candidato cuja deficiência assinalada na Ficha de Inscrição não se constate, devendo o mesmo 
constar apenas na lista de classificação geral. 

 
3.3.1- Após o ingresso do candidato com deficiência, esta não poderá ser arguida para justificar a concessão de 

readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez. 
 

3.4  - A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas: contendo a primeira, a pontuação 
de todos os candidatos inclusive a das pessoas com deficiência, e a segunda, somente a pontuação destes 
últimos. 

 
3.4.1- Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas às pessoas com deficiência, estas serão 

preenchidas pelos demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.   
 

CAPÍTULO 4 - DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO  
 
4.1 - O Concurso Público constará das seguintes provas: 
 

Cargos Provas Total de 
Questões 

Cirurgião Dentista  
Cirurgião Dentista Especialista em Atendimento a 
Pacientes Especiais 
Cirurgião Dentista Especialista em Cirurgia e 
Traumatologia Buco-Maxilo-Facial 
Cirurgião Dentista Especialista em Endodontia 
Cirurgião Dentista Especialista em Periodontia 
Coordenador de Auditoria, Controle e Avaliação de Saúde 
Coordenador Municipal do PROCON 
Educador Artístico II 
Farmacêutico – 20 h 
Farmacêutico – 40 h 
Fisioterapeuta – 20 h 
Fisioterapeuta – 40 h 
Inspetor de Sanidade Animal 
Médico Auditor de Saúde 
Médico Generalista – 20 h 
Médico Generalista – 40 h  
Médico Ginecologista e Obstetra 
Médico Pediatra 
Médico Psiquiatra 
Nutricionista 
Orientador Desportivo I 
Orientador Desportivo II 
Atendente de Farmácia 
Coordenador de Serviços Complementares 
Fiscal de Obras 
Agente de Combate às Endemias 

Prova Objetiva 

 

Conhecimentos Específicos 20 

Língua Portuguesa 10 

Matemática 10 

  

Engenheiro Civil – 20 h 
Engenheiro Civil – 40 h 

Prova Objetiva  
 

Conhecimentos Específicos 20 
Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 
Prova Prática  Vide capítulo 8 

Médico Veterinário 

Prova Objetiva  
 

Conhecimentos Específicos 20 
Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 
Prova de Títulos  Vide capítulo 6 
Prova Prática  Vide capítulo 8 

Professor de Educação Física 
Professor de Língua Estrangeira – Inglês 

Prova Objetiva  
 

Conhecimentos Específicos 20 
Língua Portuguesa 10 
Matemática 10 
Prova  de Títulos  Vide capítulo 6 

 
4.2 - Os conteúdos constantes das provas são as constantes no Anexo II do presente Edital. 

 
4.3 - A prova objetiva  visa avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário para o desempenho das 

atribuições do cargo. 
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4.4 - A prova  prática  objetiva avaliar o grau de conhecimento e as habilidades do candidato por meio de demonstração 

prática das atividades inerentes ao cargo, respeitando-se o conteúdo programático descrito no presente Edital.  
 

CAPÍTULO 5 – DAS NORMAS 
 
5.1 - LOCAL - DIA - As provas objetivas (escritas) serão realizadas no dia 17 de janeiro de 2016, no horário descrito 

abaixo, em locais a serem divulgados por meio de Edital próprio que será afixado no local de costume da 
Prefeitura, por meio de jornal com circulação no município e do site www.consesp.com.br, com antecedência 
mínima de 3 (três) dias.  
 

5.1.1- HORÁRIOS 
 

Abertura dos portões – 8:00 horas 
Fechamento dos portões – 8:45 horas 

Início das Provas – 9:00 horas  
 
5.1.2- As provas  práticas  serão realizadas em data, locais e horários a serem divulgados por meio do Edital que 

publicará o resultado das provas objetivas (escritas).   
 

5.1.3- Serão convocados para as provas práticas para os quais prevê o Edital, candidatos aprovados e classificados na 
proporção citada a seguir, aplicando-se os percentuais de reserva de vagas par a PcD (5%) e, em caso de 
igualdade de notas, os critérios de desempate previ stos no presente Edital . 

 

Cargos 
Quantidade de candid atos que serão convocados para prova prática  

Lista Geral  PcD Total  
Engenheiro Civil – 20 h 09 01 10 
Engenheiro Civil – 40 h 09 01 10 
Médico Veterinário 19 01 20 

Não havendo candidatos aprovados na prova objetiva para as vagas reservadas a PcD o número total de será 
preenchido pelos demais candidatos.  

 
5.2 - Caso o número de candidatos exceda a oferta de locais suficientes ou adequados na cidade, a critério da 

CONSESP e da Prefeitura, as provas poderão ser realizadas em outras cidades próximas, aplicadas em datas e 
horários diferentes ou mesmo divididas em mais de uma data e horários, cabendo aos candidatos a obrigação de 
acompanhar as publicações oficiais, por meio do site www.consesp.com.br.  
 

5.3 - Não haverá, sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas. Sugere-se que os 
candidatos compareçam 1 (uma) hora antes do horário marcado para o fechamento dos portões, pois,
pontualmente no horário determinado, os portões serão fechados não sendo permitida a entrada de candidatos 
retardatários.  
 

5.3.1- Será disponibilizado no site www.consesp.com.br, com antecedência mínima de 3 (três) dias, o Cartão de 
Convocação. Essa comunicação não tem caráter oficial, e sim, apenas informativo. 
 

5.3.2- O candidato não poderá alegar desconhecimento dos locais de realização das provas como justificativa de sua 
ausência. O não comparecimento às provas, qualquer que seja o motivo, será considerado como desistência do 
candidato e resultará em sua eliminação do Concurso Público. 
 

5.4 - O candidato deverá comparecer ao local designado, munido de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, 
além de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL :  
- Cédula de Identidade - RG; 
- Carteira de Órgão ou Conselho de Classe; 
- Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
- Certificado Militar; 
- Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto); 
- Passaporte. 
 

5.4.1- Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do 
candidato e de sua assinatura, podendo o candidato ser submetido à identificação especial caso seu documento 
oficial de identidade apresente dúvidas quanto à fisionomia ou assinatura. 
 

5.5 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro candidato, 
nem a utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agenda 
eletrônica, telefone celular, smartphone, mp3, notebook, palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer 
outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, turbantes, chapelarias 
e outros adereços,  protetores auriculares e outros acessórios similares. O candidato que for flagrado na sala de 
provas fazendo uso de qualquer dos pertences acima será excluído do concurso. 
 

5.5.1- O candidato que necessitar usar boné, gorro, chapéu, protetor auricular ou óculos de sol deverá ter justificativa 
médica e o(s) objeto(s) será(ão) verificado(s) pela Coordenação. Constatado qualquer problema, o candidato 
poderá ser excluído do Concurso. 
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5.5.2- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celula r, contudo, se levarem, 

estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas, e acondicionados em invólucro 
fornecidos pela CONSESP, juntamente com demais pertences pessoais, lacrados e colocados embaixo da 
cadeira onde o candidato irá sentar-se. Pertences que não puderem ser alocados nos sacos plásticos deverão 
ser colocados no chão sob a guarda do candidato.  
 

5.5.3- O candidato que for surpreendido dentro ou fora da sala antes do término da prova portando celular fora da 
embalagem lacrada fornecida pela CONSESP, mesmo que off-line  (desligado) – ou dentro dela, porém on-line  
(ligado) será excluído do Concurso Público, podendo, se quiser, continuar fazendo a prova, mas ciente de sua 
exclusão, inclusive poderá responder criminalmente por tentativa de fraude em concursos. Ao concluir a prova e 
deixar a sala, o candidato deverá manter desligado o celular até a saída do prédio.  
 

5.5.4- Todos os pertences serão de inteira responsabilidade do candidato. A organizadora não se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos e/ou equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, nem por 
danos neles causados. 
 

5.5.5- Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público designado pela CONSESP e aos Fiscais, o direito de tomar 
medidas saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da provas, 
bem como excluir da sala e eliminar do restante das provas o candidato cujo comportamento for considerado 
inadequado, tais como: 
 
a) ausentar-se do local de realização da prova sem o acompanhamento de um fiscal;  
b) não devolver ao fiscal da sala a folha de respostas, o caderno de questões da prova objetiva e/ou qualquer 

outro material de aplicação da prova;  
c) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pela 

empresa Consesp;  
d) estiver portando arma, mesmo que possua o respectivo porte; 
e) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
5.6 - Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer pretexto, 

ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, designado pela 
Coordenação do Concurso. 
 

5.7 - Não será permitida a permanência de qualquer acompanhante nas dependências do local de realização das 
provas, exceto no caso de amamentação, podendo ocasionar inclusive a não participação do candidato no 
Concurso Público.  
 

5.7.1- Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar um 
acompanhante maior de idade, que ficará em local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda 
da criança. Não haverá compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata. 
 

5.8 - No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a folha de respostas e o caderno de questões da 
prova, sendo de responsabilidade do candidato a conferência de seus dados pessoais e do material entregue 
pela empresa Consesp. 
 

5.8.1- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, no dia da realização da prova, deverá 
solicitar ao Fiscal de Sala que registre em seu relatório de ocorrências.   
 

5.9 - A folha de respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para a 
correção eletrônica. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não 
respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta. 
 

5.10 - O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, após decorridos 50% (cinquenta por cento) do 
horário estabelecido no Edital para as mesmas, devendo entregar ao Fiscal de Sala o caderno de questões e 
respectiva folha de respostas.  
 

5.11 - Ao final das provas, os três últimos candidatos, obrigatoriamente , deverão permanecer na sala, a fim de assinar 
o verso das folhas de respostas e o lacre do envelope das folhas de respostas juntamente com o Fiscal e 
Coordenador, sendo liberados quando todos as tiverem concluído. 
 

5.12 - Após o término das provas os candidatos não poderão permanecer nas dependências do prédio. 
 

5.13 - O gabarito oficial e a prova objetiva (teste de múltipla escolha) serão disponibilizados no site 
www.consesp.com.br, por meio da busca por CPF/RG, entre as 13h e 18h da segunda-feira subsequente à data 
da aplicação da prova, e permanecerão no site pelo prazo de 5 (cinco) dias. 

 
CAPÍTULO 6 - DOS TÍTULOS 

 
6.1 - O Concurso Público será de provas com valoração de títulos  para os cargos Médico Veterinário, Professor 
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de Educação Física e Professor  de Língua Estrangeira – Inglês e, exclusivamente, de provas para os demais 
cargos. 
 
Serão considerados os seguintes Títulos: 

 
ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS  VALOR 

Doutorado 10 (dez) pontos - máximo um título 
Mestrado 07 (sete) pontos - máximo um título 
Pós-Graduação latu sensu 03 (três) pontos - máximo um título 
Pontuação Máxima  10 pontos  

 
6.2 - Os candidatos deverão apresentar na data das provas, até 30 (trinta minutos) após o enc erramento das 

mesmas , em salas especialmente designadas , CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO 
DE EVENTUAIS TÍTULOS  que possuam, conforme o item 6.1 do presente Edital. Não serão considerados os 
títulos apresentados, por qualquer forma, fora do dia e horário acima determinados, e estes deverão ser  
entregues em envelope identificado com nome, cargo e número de i nscrição do candidato , conforme o 
modelo abaixo, que será recebido com aposição de número de protocolo por meio de etiqueta adesiva, 
entregando-se cópia da mesma etiqueta ao candidato. 

 
 

6.2.1- As cópias dos documentos encaminhadas para a Avaliação de Títulos fora do prazo estabelecido no subitem 
deste Edital não serão analisadas. 
 

6.2.2- Não haverá segunda chamada para a entrega dos títulos, qualquer que seja o motivo de impedimento do 
candidato de não os apresentar no dia e horário determinados. 
 

6.3 - Serão pontuados como títulos o Diploma, Certificado, Declaração ou Atestado de conclusão do curso, em papel 
timbrado e com o CNPJ da Instituição de Ensino. 
 

6.3.1- Para que o título na forma de Certificado, Atestado ou Declaração seja considerado válido para pontuação 
prevista em edital, nele deverá conter EXPRESSAMENTE as seguintes informações: identificação do 
responsável, carga horária, confirmação da conclusão e entrega e aprovação do Trabalho de Conclusão de 
Curso ou Dissertação ou Tese, sob pena de não serem validados. Produzirá o mesmo efeito Ata de Defesa de 
Dissertação ou Tese que ateste a aprovação sem nenhum tipo de ressalva. 
 

6.4 - Não serão aceitos protocolos de documentos referentes a títulos. As cópias reprográficas deverão ser 
autenticadas em cartório. Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, títulos emitidos eletronicamente.  
 

6.5 - Os títulos obtidos no exterior deverão ser revalidados por universidades oficiais que mantenham cursos 
congêneres, credenciados junto aos órgãos competentes e deverão ser traduzidos por tradutor oficial 
juramentado.  
 

6.6 - Não serão pontuadas como título, graduação ou pós-graduação, quando exigidas como pré-requisito.  
 

6.7  - Os pontos serão contados apenas para efeito de “classificação”  e não de “aprovação” . Sobre a nota obtida 
pelos candidatos serão somados os pontos referentes aos títulos, para a classificação final. 
 

6.8 - Em que pese os títulos serem apresentados na data das provas, os pontos somente serão contados se o 
candidato obtiver a nota mínima para aprovação na prova objetiva. 
 

6.9 - Os títulos entregues serão inutilizados após decorrido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da 
divulgação oficial do resultado final do Concurso. 

 
CAPÍTULO 7 - DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA 

 
7.1 - A prova objetiva terá a duração de  3h (três horas) , já incluído o tempo para o preenchimento da folha de 

respostas, e desenvolver-se-á em forma de testes, por meio de questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) 
alternativas de resposta, na forma estabelecida no presente Edital. 
 

7.2 - A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos e terá caráter eliminatório e 
classificatório. 
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7.2.1- A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
 

xNAP
TQP
100

NPO =  

 ONDE: 
NPO  =  Nota da Prova Objetiva 
TQP  =  Total de Questões da Prova 
NAP  =  Número de Acertos na Prova 
 

7.3 - Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos. 
 

7.3.1- O candidato que não auferir, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova objetiva será desclassificado do 
Concurso Público. 

 
CAPÍTULO 8 - DA FORMA DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA 

 
8.1 - A aplicação e a avaliação da prova prática buscam aferir a capacidade de adequação funcional e situacional do 

candidato às exigências e ao desempenho eficiente das atividades. Ela constituir-se-á na execução de tarefas, 
previamente elaboradas pelo Examinador, a serem realizadas individualmente pelo candidato com a avaliação 
por meio de planilhas, tomando-se por base as atribuições dos cargos. 
 

8.2 - A prova prática será avaliada de “0” (zero) a “100” (cem) pontos e terá como critério de avaliação a "Capacidade 
Técnica". 
 

8.2.1- A Capacidade Técnica se traduz na capacidade teórica e prática de manuseio adequado de equipamentos e 
utensílios empregados no desenvolvimento de tarefas propostas. 
 

8.3 - A Prova Prática para os cargos Engenheiro Civil – 20h e Engenheiro Civil – 40h consistirá na execução de um 
projeto arquitetônico de uma residência de alvenaria baseado em um roteiro de necessidade pré-estabelecido, 
utilizando o programa Auto Cad 2007. 
 

8.4 - 
 

A Prova Prática para o cargo de Médico Veterinário  consistirá na execução de tarefas solicitadas pelo avaliador, 
envolvendo o trabalho com ruminantes. 
 

8.5 - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos na prova prática.  
 

8.5.1- O candidato que não auferir a nota mínima de 50 (cinquenta) pontos na prova prática será desclassificado do 
Concurso Público. 

 
CAPÍTULO 9 - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 
9.1 - Em todas as fases na classificação entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência os 

seguintes: 
 

 a) idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal 10.741/2003, entre si e frente aos demais, 
dando-se preferência ao de idade mais elevada. 

 
 b) maior nota na prova de Conhecimentos Específicos. 

 
 c) maior nota na prova de Língua Portuguesa. 

 
 d) maior nota na prova de Matemática. 

 
 e) maior idade. 

 
9.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate se dará por 

meio de sorteio. 
 

9.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o seu número de 
inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio da extração da Loteria 
Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, conforme os seguintes critérios: 

a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente; 

b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente. 
 

CAPÍTULO 10 - DO RESULTADO FINAL 
 
10.1 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê exclusivamente prova objetiva , o resultado final será a nota 

obtida com o número de pontos auferidos na prova. 
 

10.2 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e avaliação de títulos , o resultado final será a 
nota obtida com o número de pontos auferidos na prova, acrescido da soma dos títulos. 
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10.3 - Para os candidatos cujos cargos o Edital prevê prova objetiva e prática , a nota final será a média aritmética 

obtida com a soma das notas das provas objetivas e práticas, cuja fórmula é a seguinte: 

2

NPPNPO
NF

+=  

 ONDE: 
 

 NF = Nota Final  
 

 NPO  =  Nota da Prova Objetiva  
 

 NPP  =  Nota da Prova Prática  
 

CAPÍTULO 11 - DOS RECURSOS 
 
11.1 - Somente poderá ser interposto 1 (um) recurso para cada questão, quando o mesmo se referir ao gabarito da 

prova objetiva, devendo o mesmo ser interposto nos termos do item 11.4 deste edital. 
 

11.2 - Para recorrer o candidato deverá: 
- acessar o site www.consesp.com.br   
- em seguida clicar em CONCURSOS, RECURSOS, SOLICITAR e preencher os campos solicitados. 

 
11.2.1- Todos os recursos deverão ser interpostos até 2 (dois) dias corridos a contar da divulgação oficial, excluindo-se 

o dia da divulgação para efeito da contagem do prazo: 
a) da homologação das inscrições; 
b) dos gabaritos (divulgação no site); 
c) do resultado do concurso em todas as suas fases. 

 
11.2.2- Em qualquer caso, não serão aceitos recursos encaminhados por e-mail, via postal, via fax ou por meio de 

protocolo pessoal no órgão realizador.  
 

11.3- Caberá à CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. decidir sobre a anulação 
ou troca de alternativas de questões julgadas irregulares. Julgados os recursos em face do gabarito e/ou da 
prova objetiva, sendo caso, será publicado um novo gabarito, com as modificações necessárias, que 
permanecerá no site pelo prazo de 2 (dois) dias.  
 

11.3.1- Em caso de anulação de questões, por duplicidade de alternativas corretas, falta de alternativa correta ou 
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos, e os pontos 
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso. 
 

11.4 - Os recursos deverão ser fundamentados e estar embasados em argumentação lógica e consistente. Em caso 
de constatação de questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada, referência 
bibliográfica e argumentação plausível. 
 

11.5 - Recursos não  fundamentados  na forma normatizada no item anterior ou interpostos fora do prazo serão 
julgados como “não conhecidos ”, sem julgamento de mérito. A Comissão constitui última instância na esfera 
administrativa para conhecer de recursos, não cabendo recurso adicional pelo mesmo motivo. 

 
CAPÍTULO 12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
12.1 - A inscrição do candidato implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital e das demais normas legais pertinentes, sobre as quais não se poderá alegar qualquer espécie de 
desconhecimento. 
 

12.2 - O Edital poderá ser impugnado, mediante justificativa legal e dentro do prazo de inscrição, que decorrido 
implicará a aceitação integral dos seus termos. 
 

12.3 - A falsidade ou inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que 
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal. 
 

12.4 - Não obstante as penalidades cabíveis, a CONSESP poderá, a qualquer tempo, anular a inscrição ou a prova do 
candidato, desde que verificadas falsidades de declaração ou irregularidades. 
 

12.5 - Considerando que convivemos com dupla ortografia pelo prazo de vigência da transição, serão aceitas como 
corretas as duas normas ortográficas.  
 

12.6 - A CONSESP, bem como o órgão realizador do presente certame, não se responsabiliza por quaisquer cursos, 
textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso. 
 

12.7 - A folha de respostas do candidato será disponibilizada juntamente com o resultado final no site 
www.consesp.com.br. 
 

12.8 - Após 180 (cento e oitenta) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas de 
respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo de cinco 
anos. 
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12.9 - A convocação para a admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, 

não gerando, o fato da aprovação, direito à nomeação. Apesar do número de vagas disponibilizadas no presente 
edital, os aprovados e classificados além desse número poderão  ser convocados para aquelas que vagarem e as 
que eventualmente forem criadas dentro do prazo da validade do presente concurso. 
 

12.9.1  Para a posse no cargo para o qual tenha sido aprovado, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados e preencher os seguintes requisitos: 
Para a posse no cargo para o qual tenha sido aprovado, o candidato deverá apresentar os documentos abaixo 
relacionados e preencher os seguintes requisitos: 

I. Cartão do PIS/PASEP; 
II. Título Eleitoral; 
III. Certidão de Nascimento ou Casamento; 
IV. Carteira/Cédula de Identidade - RG; 
V. Cartão de Cadastro de Pessoas Físicas – CPF; 
VI. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
VII. Diploma ou certificado de conclusão do grau de escolaridade exigido para o cargo, reconhecido pelo MEC; 
VIII. Documento que comprove o registro no órgão de classe correspondente, se for o caso, acompanhado de 

certidão comprovante de quitação das obrigações junto ao mesmo; 
IX. Prova de quitação com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino; 
X. Prova de quitação com as obrigações eleitorais; 
XI. Certidão de antecedentes criminais, fornecida pelo cartório judicial estadual do domicílio onde o candidato 

tenha residido nos últimos cinco anos (expedida, no máximo, há três meses de sua apresentação); 
XII. Declaração de bens e valores com dados referentes até a data da posse ou Declaração de Imposto de 

Renda do exercício imediatamente anterior (na forma da Lei 8.429/1992); 
XIII. Declaração de acúmulo de cargo e/ou empregos públicos; 
XIV. Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos, na data da posse; 
XV. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por exame médico 

admissional; 
XVI. Ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo estatuto 

de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos 
termos do §1º do art. 12, da Constituição Federal; 

XVII. 01 (uma) fotografia 3x4 cm, datada no mesmo ano da posse, de frente, colorida; 
XVIII. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 (dezoito) anos; 
XIX. Carteira de vacinação atualizada – (dupla viral, dupla bacteriana, febre amarela e hepatite B); 
XX. Tipagem Sanguínea;  
XXI. Certidão de que não recebe benefício do INSS; 
XXII. Os documentos constantes do item 12.9.1 deverão ser apresentados na forma de cópia autenticada em 

cartório competente, ou mera cópia, desde que acompanhada do original, para conferência, no ato da 
apresentação. 

XXIII. Quando convocado, o candidato terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos para manifestar aceitação do 
cargo, contados da data de publicação do edital de convocação, publicado no site oficial e no Diário Oficial 
do Município. 

 

12.9.2- O exame médico admissional, de caráter eliminatório, consistirá de exames clínicos e se necessário exames 
complementares, que serão de responsabilidade do candidato. 
 

12.10- A validade do presente Concurso Público será de “2” (dois) anos, contados da homologação final dos resultados, 
podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Administração. 
 

12.11- O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão realizador, após o 
resultado final. 
 

12.13- Ficam impedidos de participarem do certame aqueles que possuam, com qualquer dos sócios da CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda., a relação de parentesco disciplinada nos artigos 
1.591 a 1.595 do Novo Código Civil. Constatado o parentesco a tempo, o candidato terá sua inscrição indeferida, 
e se verificado posteriormente à homologação, o candidato será eliminado do certame, sem prejuízo das medidas 
administrativas e judiciais cabíveis. 
 

12.14- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos no 
presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos em comum pela Prefeitura por meio de Comissão 
Fiscalizadora especialmente constituída pelo Decreto nº 12.384, de 03 de novembro de 2015 e CONSESP –
Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda. 
 

12.15- A Homologação do Concurso Público poderá ser efetuada por cargo, individualmente, ou pelo conjunto de cargos 
constantes do presente Edital, a critério da Administração. 

 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 

Dois Vizinhos/PR, 24  de novembro de 2015. 
 

Raul Camilo Isotton 
Prefeito 
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ANEXO I 
ATRIBUIÇÕES 

 
 

AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS 
- O Agente de Combate às Endemias tem como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e 

promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e sob supervisão do gestor de cada ente federado. 
 
ATENDENTE DE FARMÁCIA 
- Dispensar medicamentos e orientar sobre uso de medicamentos sob supervisão do farmacêutico; 
- Manter os registros estabelecidos nas rotinas da farmácia; 
- Organizar o armazenamento, distribuição, classificação, avaliação da qualidade  dos medicamentos e substâncias correlatas; 
- Fazer controle e manutenção de estoque.  
- Receber, conferir notas de compras, organizar e encaminhar medicamentos e produtos correlatos.  
- Organizar e manter o estoque de medicamentos, ordenando as prateleiras; manter em ordem e higiene os materiais e equipamentos 

sob sua responsabilidade no trabalho; 
- Registrar entradas e saídas de medicamentos.  
- Auxiliar no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico hospitalares e correlatos; 
- Executar serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios; 
- Colher informações sobre as características e benefícios do produto; 
- Participar das reuniões e encontros de formação quando solicitado pelo farmacêutico;  
- Conhecer as normas técnicas para dispensação de medicamentos nas unidades de saúde do município;  
- Realizar atendimento humanizado;  
- Desempenhar tarefas afins. 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; 
 
CIRURGIÃO DENTISTA  
- Planejar e executar trabalhos na área de odontologia. 
- Examinar os dentes e cavidades bucais, procedendo conforme a necessidade, a profilaxia, restauração, extração, curativos, 

tratamentos radiculares, cirurgia odontológica preventiva, orientação de higiene bucal e educação odontosanitária; 
- Administrar e prescrever medicamentos conforme a necessidade detectada; 
- Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos em fichas individuais dos pacientes; 
- Planejar, executar, supervisionar e avaliar os programas educativos de profilaxia dentária e serviços odontológicos, prevendo recursos; 
- Executar serviços de radiologia dentária; 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata 
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECIA IS 
- Realizar tratamentos preventivos e curativos em pacientes com Deficiência mental, Distúrbios comportamentais (autismo), 

Transtornos psiquiátricos, Doenças sistêmicas crônicas (diabetes, cardiopatias, doenças hematológicas, insuficiência renal crônica, 
doenças auto imunes, etc), Doenças infectocontagiosas (hepatites, HIV, tuberculose), Condições sistêmicas (irradiados, 
transplantados, oncológicos, gestantes, imunocomprometidos) e outros com necessidades especiais; 

- Realizar procedimentos básicos de Clínica Geral em pacientes com Deficiência mental, Distúrbios comportamentais (autismo), 
Transtornos psiquiátricos, Doenças sistêmicas crônicas (diabetes, cardiopatias, doenças hematológicas, insuficiência renal crônica, 
doenças auto imunes, etc), Doenças infectocontagiosas (hepatites, HIV, tuberculose), Condições sistêmicas (irradiados, 
transplantados,oncológicos,gestantes,imunocomprometidos) e outros com necessidades especiais.; 

- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 
Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; 

 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA  BUCO-MAXILO-FACIAL 
- Realizar cirurgia oral menor; 
- Realizar exodontias complexas de retenções, inclusões ou impactações dentárias. 
- Realizar biópsias; 
- Efetuar tratamento de nevralgias faciais; 
- Proceder frenectomia; 
- Executar drenagem de abcessos; 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; 
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA 
- Preservação do dente por meio de prevenção, diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos 

peri-radiculares; 
- Procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 
- Procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 
- Procedimentos cirúrgicos para-endodônticos;  
- Tratamento dos traumatismos dentários. 
- Realizar a prevenção dente por meio de diagnóstico, prognóstico, tratamento e controle das alterações da polpa e dos tecidos peri-

radiculares; 
- Realizar procedimentos conservadores da vitalidade pulpar; 
- Realizar procedimentos cirúrgicos no tecido e na cavidade pulpares; 
- Efetuar tratamento endodôntico em dentes permanentes e dentes decíduos; 
- Fazer retratamento endodôntico em dentes permanentes; 
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- Executar procedimentos cirúrgicos para-endodônticos; 
- Realizar tratamento dos traumatismos dentários. 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata 
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTIA 
- Estudar, o diagnóstico, a prevenção e o tratamento das doenças gengivais e periodontais, visando à promoção e ao 

restabelecimento da saúde periodontal; 
- Avaliação diagnostica e planejamento do tratamento; 
- Controle de causas das doenças gengivais e periodontais; 
- Controle de sequelas e danos das doenças gengivais e periodontais; 
- Procedimentos preventivos, clínicos e cirúrgicos para regeneração dos tecidos periodontais; 
- Outros procedimentos necessários à manutenção ou à complementação do tratamento das doenças gengivais e periodontais; 
- Colocação de implantes e enxertos ósseos. 
- Realizar diagnóstico e tratamento de lesões bucais por meio de exames clínicos e complementares; 
- Proceder biópsia;  
- Executar terapêutica cirúrgica e medicamentosa; 
- Fazer raspagem corono- radicular; 
- Realizar gengivectomia; 
- Realizar gengivoplastia; 
- Proceder aumento de coroa clínica; 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata 
 
COORDENADOR DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SAÚDE 
- Coordenar as ações de auditoria técnica e administrativa das contas ambulatoriais e hospitalares;  
- Acompanhar e avaliar a produção dos serviços de saúde realizados no Município; 
- Receber faturas ambulatoriais e hospitalares dos serviços realizados no Município de Dois Vizinhos de acordo com calendário 

previamente fixado;  
- Emitir Autorização de Internação Hospitalar – AIH aos hospitais mediante laudos previamente autorizados pelo Auditor em Saúde; 
- Manter controle de origem dos pacientes internados no município e acompanhar a compensação da AIH a 8ª Regional de Saúde;  
- Manter contato com prestadores visando à correção de problemas administrativos e financeiros, junto às contas apresentadas;  
- Receber diariamente informações sobre a disponibilidade de leitos dos hospitais do Município;  
- Intermediar e, quando possível autorizar a internação de paciente nos hospitais do Município;  
- Emitir relatório sobre atividades desenvolvidas pelo sistema municipal de auditoria; 
- Cumprir e fazer cumprir as legislações em vigor da União, Estado e Município; 
- Executar outras atividades por determinação do Secretário Municipal de Saúde, observar e cumprir todas as normas e regulamentos, 

inerentes ao serviço de auditoria, emanados pelo Ministério da Saúde, e em especial pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
COORDENADOR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
- Estabelecer em conjunto com o Departamento de Saúde, rotinas dos serviços de diagnóstico e terapêuticos, e fluxogramas de 

atendimento dos usuários na rede de serviços do Município e fora dele;  
- Coordenar e supervisionar  as atividades de atendimento ao público e as informações gerais sobre os serviços na Secretaria e nas 

demais unidades de saúde;  
- Coordenar e supervisionar os serviços de fluxo de correspondências, materiais e documentos relativos à Secretaria, servidores, 

pacientes e usuários;  
- Autorizar mediante solicitação profissional procedimentos fora da rotina em serviços especializados do Município ou fora dele; 
- Providenciar equipamentos, recursos e serviços da estrutura da Administração Pública ou fora dela para a realização de tarefas 

eventuais ou para resolver excepcionalmente problemas ocorridos no âmbito da secretaria;  
- Coordenar e supervisionar as atividades de agendamento do sistema de referência-contrareferência para consultas especializadas; 
- Coordenar e supervisionar o agendamento dos tratamentos e internamentos fora do Município;  
- Coordenar e supervisionar os serviços referentes à telefonia e a prestação de informações gerais sobre a estrutura e serviços da 

secretaria;  
- Coordenar e supervisionar os serviços de transporte e a frota de veículos da Secretaria; repassar decisões tomadas sobre metas, 

rotinas ou inovações de condutas ou programas especiais a serem efetuados;  
- Coordenar a programação e o planejamento do setor e a execução de relatórios periódicos sobre as atividades realizadas;  
- Manter controle rígido, observando sempre a racionalidade de todos os equipamentos afetos ao setor (computadores, veículos e outros); 
- Garantir o bom fluxo de pacientes nos encaminhamentos para consultas, exames especializados, internamentos ou outras atividades 

relativas ao setor;  
- Cumprir e fazer cumprir os horários de atendimento aos usuários do serviço, estabelecendo, também as escalas de trabalho e plantões;  
- Participar na previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos da Coordenadoria observando o melhor uso e solicitando 

reparo ou substituição quando necessário; 
- Participar de reuniões, encontros, palestras que envolvam assuntos de interesse da Secretaria;  
- Coordenar os serviços de apoio e logística quando das campanhas de imunização, controles de endemias e epidemias, eventos 

especiais, colocando em condições de uso veículos, equipamentos, disponibilizando e orientando o pessoal;  
- Participar e promover atividades periódicas de atualização, reciclagem e treinamento do pessoal em questões de segurança, 

legislação, envolvendo os motoristas e os outros servidores;  
- Coordenar e supervisionar os sistemas de segurança e vigilância do patrimônio da Secretaria;  
- Colaborar com outros setores da Administração Pública bem como com entidades e instituições públicas e privadas no município;  
- Manter rígido e atualizado sistema de controle de dados e informações sobre os agendamentos e o uso dos veículos em relação à 

manutenção, combustível e troca de peças; 
- Manter bom relacionamento e intercâmbio com outras instâncias que tratam dos sistemas de diagnóstico e tratamentos fora do domicílio. 
- Executar tarefas correlatas. 
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COORDENADOR MUNICIPAL DO PROCON 
- Formular, coordenar e executar programas e atividades relacionadas com a defesa do consumidor, solicitando, quando for o caso, 

apoio e assessoria dos demais órgãos congêneres municipais, estaduais e federais; 
- Ajuizamento das ações judiciais competentes à defesa de interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, de acordo com o 

que dispõe o art. 81 em seu Parágrafo Único, do Código de Defesa do Consumidor – CDC; 
- Receber e apurar reclamações de consumidores, encaminhando aqueles que não possam ser resolvidos administrativamente e as 

que constituam infrações penais e assistência judiciária através do Ministério Público do Município ou Comarca; 
- Apoiar as atividades de proteção e defesa do consumidor existentes e incentivar e orientar a criação de Associações Comunitárias 

com o mesmo fim; 
- Celebrar convênios com órgãos e entidades públicas ou provadas, objetivando a defesa e proteção do consumidor; 
- Orientar e educar os consumidores através de cartilhas, manuais, folhetos ilustrados, cartazes e demais meios de comunicação; 

Produzir palestras, feiras, debates, painéis e seminários, além de outras atividades que objetivem a educação do consumidor; 
- Atuar junto ao sistema formal de ensino, visando incluir assuntos de defesa do consumidor nas disciplinas constantes dos currículos 

escolares; A competência deste Órgão de Proteção Consumerista, no que concerne à Defesa do Consumidor e do Cidadão, 
compreende a fiscalização, o controle da produção, da industrialização, da distribuição, da publicidade de bens e serviços e do 
mercado de consumo, no interesse de cuidar da vida, da saúde, da segurança, do transporte, da informação, da educação, do meio 
ambiente e do bem-estar e outros que interessem ao cidadão consumidor; 

- Receber, acolher, analisar, avaliar e enviar consultas, denúncias e sugestões apresentadas pelos consumidores, por entidades, 
órgãos representativos ou pessoas jurídicas de interesse público ou privado; 

- Fiscalizar proporcionando qualidade dos serviços em prol do mercado de consumo; 
- Fiscalizar as denúncias efetuadas, enviadas à esfera judicial e ao Ministério Público, os casos nunca solucionados 

administrativamente; 
- Fiscalizar a publicidade de produtos e serviços com o fito de coibir a propaganda enganosa, abusiva ou nociva à sociedade; 
- Fornecer ininterruptamente esclarecimentos ao consumidor concernente à reputação das empresas fornecedoras de serviços, bem 

como fornecer Certidão Negativa de Infrações ao Direito do Consumidor a quem assim aspirar; e 
- Expedir notificação aos fornecedores para prestarem esclarecimentos sobre reclamações feitas pelos consumidores, dentre outras. 
 
EDUCADOR ARTÍSTICO II 
- Desenvolver atividades de recreação, artístico-culturais e lúdicas, objetivando o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes; 
- Utilizar a educação para integrar trabalhadores e ajudar os grupos marginalizados da sociedade; 
- Desenvolver a sensibilidade e estimular um melhor relacionamento entre os usuários dos programas efetuados; 
- Organizar, promover, planejar e reger as atividades teóricas práticas das aulas; 
- Promover, incentivar a criatividade e ensinar os usuários sobre os diversos assuntos, utilizando métodos práticos e acessíveis a todos; 
- Ampliar o bem estar físico e espiritual, através de exercícios e técnicas, promovendo autoconfiança e autoestima do ser humano. 
- Funções correlatas às atividades; 
- Demais atribuições inerentes aos programas do Ministério da Saúde, Educação, Assistência Social e outros criados pela União;  
 
ENGENHEIRO CIVIL – 20 H 
ENGENHEIRO CIVIL – 40 H 
- Orientar, coordenar e executar as atividades de análise de projetos de Engenharia, de loteamentos de áreas urbanas e outros, 

verificando os padrões técnicos e sua adequação à legislação urbanística vigente; 
- Atender o público em geral e profissionais da construção civil, realizando consultas em Leis, Decretos, Normas, Memorandos, 

Informações Técnicas, Tabelas, Cartas Topográficas, Dados Cadastrais, Plantas e outros; 
- Orientar e efetuar a verificação do Projeto de Urbanização em terrenos e áreas;  
- Avaliar a documentação de imóveis, verificando sua validade e a sua adequação às exigências estabelecidas em legislação; 
- Coordenar a realização de vistorias em áreas e imóveis, visando conferir as suas características físicas e topográficas; 
- Coordenar a construção de parques, praças, jardins, fontes, monumentos e canteiros centrais das vias públicas urbanas preparando 

plantas e especificações técnicas e estéticas das obras;  
- Orientar e acompanhar a instalação de equipamentos diversos nos parques, praças e jardins do Município; 
- Elaborar laudos, pareceres técnicos, instruções normativas e relatórios inerentes às atividades da Engenharia Civil; 
- Coordenar, organizar, promover e dirigir as atividades relacionadas com projetos, construção, reconstrução, adaptação, reparo, 

ampliação, conservação, melhoria, manutenção e implantação do sistema viário. 
 
FARMACÊUTICO – 20 H 
FARMACÊUTICO – 40 H 
- Exercer a Direção Técnica da Farmácia da Secretaria de Saúde, respondendo aos órgãos de fiscalização, Conselho Regional de 

Farmácia e Vigilância Sanitária;  
- Elaborar o planejamento da política de Assistência Farmacêutica dentro das diretrizes da Secretaria de Saúde;  
- Participar da Comissão de Farmacoterapêutica;  
- Participar da elaboração de Normas e Rotinas da Assistência Farmacêutica; 
- Participar e promover cursos de treinamento e capacitação dos servidores com respeito à Assistência Farmacêutica;  
- Promover encontros, seminários onde se discuta a Assistência Farmacêutica; 
- Promover palestras a Comunidade abordando o uso Racional dos Medicamentos ou outros assuntos relacionados;  
- Elaborar matérias sobre medicamentos e divulgar pelos meios de comunicação; 
- Elaborar programa de aquisição de medicamentos;  
- Providenciar condições de armazenamento adequadas que garantam a inviolabilidade e as características físico-químicas de 

medicamentos e insumos; 
- Organizar depósito e área de dispensação conforme as boas práticas de armazenagem;  
- Otimizar o manejo do estoque evitando excessos ou perdas por vencimento, deterioração ou quebra;  
- Participar da Comissão de Licitação, quando solicitado, para emitir parecer técnico; 
- Fazer a dispensação dos medicamentos, segundo as Normas e Rotinas estabelecidas; 
- Orientar quanto ao uso racional e seguro do medicamento; 
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- Orientar ao paciente na adaptação dos seus hábitos aos horários da medicação; 
- Orientar o aviamento das receitas de medicamentos controlados dentro da legislação sanitária vigente;  
- Preencher os livros de Medicamentos Controlados, elaborar os balancetes e encaminhá-los à Vigilância Sanitária;  
- Manter sob seu controle e guarda documentos recebidos, laudos técnicos, informativos, matérias, cadastros, relacionados a 

medicamentos no âmbito da Secretaria de Saúde; 
- Realizar entrevistas visando o cadastramento de usuários de medicamentos de uso contínuo ou sujeito a controle especial;  
- Analisar laudos de Controle de Qualidade;  
- Solicitar análise técnica laboratorial em casos que a eficiência ou eficácia ou as condições físico-químicas ou a apresentação do 

medicamento for duvidosa;  
- Providenciar, no caso de interdição de um lote de medicamento, o armazenamento em local que não permita sua distribuição até sua 

liberação pelo laudo técnico; 
- Orientar aos prescritores nas possíveis substituições de medicamentos;  
- Manter-se atualizado e atualizar a literatura da farmácia da Secretaria de Saúde; 
- Manter-se atualizado na legislação farmacêutica e sanitária;  
- Prestar contas das ações desenvolvidas anualmente ou sempre que se fizer necessário;  
- Disponibilizar-se a participar das reuniões do Conselho Municipal de Saúde, quando necessário, para elucidar ou debater assuntos 

relacionados à Assistência Farmacêutica; 
- Manter contato ou intercâmbio com os Centros de Informações de Medicamentos ou Toxicológicos para elucidar dúvidas ou 

comunicar fatos ocorridos relacionados ao uso de medicamentos;  
- Contribuir para elaboração das políticas de saúde e plano municipal de saúde; 
- Assessorar o Secretário nas questões relacionadas à Assistência Farmacêutica; 
- Observar e promover a ética profissional;  
- Propor ou discutir itens referentes a estas atribuições;  
- Observar, zelar e cumprir estas atribuições, outras que regem a profissão farmacêutica, as normas e rotinas gerais da Secretaria de 

Saúde, as legislações sanitárias, normas e legislações da Prefeitura, o bom senso e contribuir para a melhoria das condições de 
saúde da população; 

- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 
Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; 

 
FISCAL DE OBRAS 
- Orientar e fiscalizar o cumprimento das leis, regulamentos e normas concernentes às obras públicas e particulares; 
- Verificar e orientar o cumprimento da regulamentação urbanística concernente a obras públicas e particulares;  
- Verificar imóveis recém-construídos ou reformados, inspecionando o funcionamento das instalações sanitárias e o estado de 

conservação das paredes, telhados, portas e janelas, a fim de opinar nos processos de concessão de habite-se;  
- Controlar a qualidade do material empregado e os traços utilizados, a fim de verificar se estão dentro das especificações técnicas 

requeridas;  
- Lavrar notificações, autuações e auto de embargo quando necessário; 
- Executar tarefas correlatas. 
 
FISIOTERAPEUTA – 20 H 
FISIOTERAPEUTA – 40 H 
- Fisioterapia ativa e passiva em casos de pós-operatório e reabilitação; 
- Fisioterapia para crianças com atraso no desenvolvimento neuro-psicomotor; 
- Orientação às familiares de pessoas idosas ou comatosas para tapotagem, mudança de decúbito, massagem para prevenção de 

trombose venosa profunda; 
- Fisioterapia ativa e passiva para membros fraturados com atrofia pós uso de aparelho gessado; 
- Preparo de membro amputado para uso de prótese; 
- Fisioterapia respiratória para portadores de doenças pulmonares obstrutivas crônicas; 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; 
 
INSPETOR DE SANIDADE ANIMAL 
- Fazer inspeção de produtos de origem animal nos frigoríficos, laticínios e outros Estabelecimentos, fazendo com que os produtos 

tenham qualidade e sanidade para o consumo humano; 
- Inspecionar animais, coletando material para fazer exames de brucelose, tuberculose e outros; atuar em campanhas de combate às 

Zoonoses.  
 
MÉDICO AUDITOR DE SAÚDE 
- Desenvolver auditoria nas próprias unidades de Saúde do Município, onde as ações e os serviços são prestados, mediante a 

observação direta dos controles internos, fatos, documentos e situações; 
- Aferir a qualidade dos serviços prestados e contribuir para a melhor recuperação do paciente, verificando a conformidade da 

aplicação dos recursos; 
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;  
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas 

inerentes à sua especialização. 
 
MÉDICO GENERALISTA – 20 H 
MÉDICO GENERALISTA – 40 H  
- Elaborar, coordenar, supervisionar e executar planos e programas de saúde pública, direcionando as atividades médico-sanitárias 

conforme as necessidades diagnosticadas. 
- Elaborar e coordenar a implantação de normas de organização e funcionamento dos serviços de saúde; 
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- Opinar tecnicamente nos processos de padronização, aquisição, distribuição, instalação e manutenção de equipamentos e materiais 
para a área de saúde; 

- Prestar atendimento médico-preventivo, terapêutico ou de emergência, examinando o paciente, diagnosticando-o para hospitalização 
se necessário; 

- Prestar serviços ambulatoriais no atendimento do Pronto Socorro Municipal. 
- Requisitar, analisar e interpretar exames complementares de laboratório, para fins de diagnóstico e acompanhamento clínico; 
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;  
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas 

inerentes à sua especialização; 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 
- Prestar atendimento integral a pacientes ambulatorial na área de ginecologia e obstetrícia; 
- Realizar avaliações solicitadas pelos outros serviços; 
- Solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; 
- Controlar a pressão arterial e o peso da gestante; 
- Dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; 
- Preencher fichas médicas das clientes; 
- Auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetal; 
- Atender ao parto e puerpério; 
- Dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; 
- Prestar atendimento às pacientes encaminhadas por outro especialista; 
- Prescrever tratamento adequado; 
- Participar de juntas médicas e solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que requeiram esta providência; 
- Participar dos conselhos de mobilização para a diminuição da mortalidade materna infantil; 
- Realizar procedimentos específicos tais como: colonoscopia, cauterização de colo uterino, biopsias, colocação de DIU ou implante 

contraceptivo; 
- Coordenar, supervisionar e executar demais atividades qualificadas na área de ginecologia e obstetrícia;  
- Executar o trabalho dentro das normas de higiene sanitária e segurança do trabalho; 
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;  
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas 

inerentes à sua especialização. 
 
MÉDICO PEDIATRA 
- Atender crianças que necessitam de serviços médicos, para fins de exames clínicos, educação e adaptação; 
- Examinar pacientes em observação; avaliar as condições de saúde e estabelecer o diagnóstico; 
- Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes; 
- Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e dietas especiais; 
- Prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou designado pela chefia imediata; 
- Comunicar ao seu superior imediato, qualquer irregularidade; 
- Participar de projetos de treinamento e programas educativos; 
- Manter atualizados os registros das ações de sua competência; 
- Participar de comissões e conselhos de mobilização para a diminuição da mortalidade materna infantil; 
- Acompanhar quando designado pelo gestor o parto e atender a criança verificando seus sinais vitais e características relativas 

puerpério;   
- Realizar procedimentos cirúrgicos eletivos e de emergência em local designado pelo gestor de acordo com a complexidade; 
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;  
- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas 

inerentes à sua especialização. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA 
- Disponibilizar em trabalhar na lógica do território: conhecer, diagnosticar, intervir e avaliar a prática cotidiana de acordo com as 

necessidades da população da região; 
- Responsabilizar pela técnica do atendimento psiquiátrico e terapêutico, preferencialmente em grupo, da clientela; 
- Realizar todos os atendimentos levando em conta os diversos aspectos da constituição do sujeito, com abordagem psicossocial, 

através do desenvolvimento da clínica ampliada; 
- Cumprir horário conforme contratado e participar de reuniões de equipe na unidade; 
- Participar de atividades junto à Secretaria Municipal de Saúde quando solicitado; 
- Representar a unidade em reuniões, aulas e outras atividades quando solicitado pelo gerente, no horário de trabalho; 
- Trabalhar de acordo com as diretrizes do SUS (Sistema Único de Saúde), conforme as políticas públicas de saúde da Secretaria 

Municipal da Saúde; 
- Organizar programas e ações relativas a centros de atenção psicossocial contribuindo para a diminuição dos problemas 

psiquiátricos; 
- Preencher os impressos da unidade como, por exemplo, prontuário, laudo, etc; 
- Executar outras tarefas compatíveis com as previstas no cargo; 
- Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 
- Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade;  
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- Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as previstas no regulamento da profissão e as específicas 
inerentes à sua especialização. 

 
MÉDICO VETERINÁRIO 
- Prestar assistência médica aos animais, em especial, com relação a pequenos e médios agropecuaristas do Município, mantendo 

condições técnico-sanitárias em níveis adequados. Acompanhar as condições de alimentação e procriação de animais; 
- Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de doenças dos animais; 
- Coordenar os trabalhos de exames laboratoriais; 
- Realizar exames clínicos e de elaboração; 
- Orientar os técnicos laboratoriais quanto à coleta, análise anatomopatológica, hematológica e imunológica; 
- Promover o melhoramento das espécies mais convenientes para atividades do pecuarista; 
- Fixar os caracteres mais vantajosos à pesquisa. Desenvolver e executar programas de nutrição animal; 
- Vistoria em estabelecimentos, residencial e comercial; 
- Fiscalização da qualidade dos alimentos; 
- Vistoria urbana sobre as condições de saneamento; 
- Preparação e capacitação de mão de obra; 
- Tomar as medidas necessárias, no caso de alimentos considerados impróprios para o consumo; 
- Cursos e palestras para o pessoal que trabalha com produtos alimentares; 
- Assumir e assinar a responsabilidade técnica; 
- Outras tarefas correlatas. 
 
NUTRICIONISTA 
- Planejamento e acompanhamento dos cardápios utilizados nas Instituições de Ensino; 
- Realização de ações educativas e avaliação da eficácia e eficiência dos programas nutricionais e do consumo alimentar das 

crianças; 
- Promover Programas de Educação Alimentar para crianças, pais, professores e funcionários; 
- Promover adequação alimentar considerando as necessidades específicas da faixa etária atendida; 
- Executar atendimento individualizado de pais de alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família; 
- Integrar a equipe educacional multidisciplinar com participação plena com atenção prestada à clientela; 
- Em relação à comercialização e abastecimento de alimentos compete avaliar quantitativamente o desempenho dos programas e 

ações de educação nutricional; 
- Implementar e operacionalizar o sistema de vigilância alimentar e nutricional no Município; 
- Atender aos Programas do Ministério da Saúde, bem como, às atribuições por eles estipulados, conforme determinação do (a) 

Secretário (a) Municipal ou Chefia imediata; 
- Outras atividades correlatas. 
 
ORIENTADOR DESPORTIVO I 
ORIENTADOR DESPORTIVO II 
- Estudar as necessidades e a capacidade física dos orientados, atentando para a compleição orgânica dos mesmos, aplicando 

exercícios de verificação do tono respiratório e muscular ou examinando fichas médicas, para determinar um programa esportivo 
adequado;  

- Elaborar e executar o programa de atividades esportivas, baseando-se na comprovação de necessidades e capacidade e nos 
objetivos visados, para ordenar a execução dessas atividades;  

- Instruir os orientados sobre os exercícios e jogos programados, inclusive sobre a utilização de aparelhos e instalações de esportes, 
fazendo demonstrações e acompanhando a execução dos mesmos pelos orientados, para assegurar o máximo aproveitamento e 
benefícios advindos desses exercícios; e 

- Efetuar testes de avaliação física, cronometrando, após cada série de exercícios e jogos executados pelos orientados, os problemas 
surgidos, as soluções encontradas e outros dados importantes, para permitir o controle dessas atividades e avaliação de seus 
resultados. 

- Acompanhar os orientados, quando solicitado pela Chefia imediata, nos eventos desportivos dentro e fora do Município; 
- Desenvolver atividades físicas, nas suas diversas manifestações - ginásticas, exercícios físicos, desportos, jogos, lutas, capoeira, 

artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, 
relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas corporais -, tendo como 
propósito prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação e/ou 
restabelecimento de níveis adequados de desempenho e condicionamento fisiocorporal dos seus beneficiários, visando à 
consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética do movimento, da prevenção de doenças, 
de acidentes, de problemas posturais, da compensação de distúrbios funcionais, contribuindo ainda, para consecução da autonomia, 
da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das relações sociais e a preservação do meio 
ambiente, observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética no atendimento individual e coletivo. 

- Aplicar os conhecimentos científicos, pedagógicos e técnicos, sobre a atividade física, com responsabilidade ética. 
- Dirigir indivíduos e/ou grupos-alvo, de diferentes faixas etárias, portadores de diferentes condições corporais e/ou com necessidades 

de atendimentos especiais e desenvolve-se de forma individualizada e/ou em equipe multiprofissional, podendo, para isso, 
considerar e/ou solicitar avaliação de outros profissionais, prestar assessoria e consultoria; 

- Utilizar diagnóstico, definir procedimentos, ministrar, orientar, desenvolver, identificar, planejar, coordenar, supervisionar, lecionar, 
assessorar, organizar, dirigir e avaliar as atividades físicas, desportivas e similares, conhecer da atividade física/motricidade humana 
nas suas diversas manifestações e objetivos, de modo a atender às diferentes expressões do movimento humano presentes na 
sociedade, considerando o contexto social e histórico-cultural, as características regionais e os distintos interesses e necessidades, 
com competências e capacidades de identificar, planejar, programar, coordenar, supervisionar, assessorar, organizar, lecionar, 
desenvolver, dirigir, dinamizar, executar e avaliar serviços, programas, planos e projetos, bem como, realizar auditorias, consultorias, 
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares, informes técnicos, científicos e pedagógicos, 
todos nas áreas das atividades físicas, do desporto e afins. 

- Intervir nas diferentes dimensões de seu campo de atuação profissional, o que supõe pleno domínio do conhecimento da Educação 
Física (conhecimento científico, técnico e pedagógico), comprometido com a produção, difusão e socialização desse conhecimento a 
partir de uma atitude crítico-reflexiva. 
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- Exercer suas atividades por meio de intervenções, legitimadas por diagnósticos, utilizando-se de métodos e técnicas específicas, de 
consulta, de avaliação, de prescrição e de orientação de sessões de atividades físicas e intelectivas, com fins educacionais, 
recreacionais, de treinamento e de promoção da saúde, observando a Legislação pertinente e o Código de Ética Profissional e, 
sujeito à fiscalização em suas intervenções no exercício profissional pelo Sistema CONFEF/CREFs; 

- utilizar de procedimentos diagnósticos, técnicas e instrumentos de medidas e avaliação funcional, motora, biomecânica, composição 
corporal, programação e aplicação de dinâmica de cargas, técnicas de demonstração, auxílio e segurança à execução dos 
movimentos, servindo-se de instalações, equipamentos e materiais, música e instrumentos musicais, tecnicamente apropriados; 

- Atuar em todos locais determinados pela Chefia imediata em conformidade com as atribuições do cargo, em ambientes internos e 
externos; 

- Atender às demais atividades e especificações regulamentadas e descritas pelo Conselho Regional e Federal de Educação Física, 
seja através de Leis, regulamentos, resoluções e outros; 

 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Exerce a docência na disciplina de Educação Física na Rede Municipal de Ensino, 
transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; Exerce 
atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Professor de Educação Física atua através do 
físico, que organiza, dirige e promove o desenvolvimento bio-psicofisiológico, que tem por finalidade o desenvolvimento corporal e 
mental harmonioso do ser humano; Planeja, coordena, avalia e reformula o processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias 
metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua 
cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, 
Estado e País, tornando-o agente de transformação social. 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avalia o 
rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar e PPP; Informa aos pais e responsáveis o rendimento dos alunos, bem 
como sobre a execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas; Participa de 
reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento geral da escola e da rede municipal; Contribui para o 
melhoramento da qualidade do ensino; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e 
outros eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do aluno; 
Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões interdisciplinares; 
Confecciona material didático; Realiza atividades extraclasse e demais eventos esportivos; Participa do encaminhamento dos alunos 
portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; Participa 
do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem de 
concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares; Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a 
comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o aluno para o exercício da 
cidadania; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola; Participa da elaboração, 
execução e avaliação do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos; 
Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a aquisição de 
equipamentos que venha favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos 
de menor rendimento; Analisam dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de estudos e 
pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do aluno; Zela 
pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; Participa 
da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades correlatas;  

A ação pedagógica do profissional de educação física deve estar embasada  em conteúdos que visem o desenvolvimento  
psíquico/intelectual, permitindo a reflexão/revisão da sua prática metodológica, para assegurar esta intencionalidade; os eixos: dança, 
jogos e ginásticas devem estar comprometidos com uma educação física que busque a compreensão sobre os saberes produzidos 
pela humanidade; O professor de Educação Física, deverá elaborar seu plano de trabalho através do movimento, deve abordar as 
diversas manifestações corporais, proporcionando atividades adequadas às capacidades e limitações, bem como dos alunos com 
deficiência;  Propiciar ao aluno o desenvolvimento global tornando possível não só o reconhecimento de suas potencialidades como 
também a sua autonomia;  Deverá desenvolver atividades lúdicas, envolvendo o brincar, pois é nessa experiência que a criança adapta 
suas condições a do objeto e/ou as condições exigidas pela ação, com a preservação do próprio conteúdo da ação; Esportes, jogos e 
brincadeiras, ginástica, lutas e danças devem ser abordados em complexidade crescente, levando em conta os objetivos propostos 
para cada turma; Promover uma Educação Física no sentido de que a mesma se constitua em meio efetivo para conquista de um estilo 
de vida ativo dos seus beneficiários, através de uma educação efetiva, para promoção da saúde e ocupação saudável do tempo de 
lazer; Apresentar-se adequadamente trajado para o exercício profissional, conforme o local de atuação e a atividade a ser 
desempenhada; Promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática de Educação Física. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA FUNÇÃO: Exerce a docência, na disciplina de Língua Estrangeira Moderna, na Rede Municipal de 
Ensino, transmitindo os conteúdos pertinentes de forma integrada, proporcionando ao aluno condições de exercer sua cidadania; 
Exerce atividades técnico-pedagógicas que dão diretamente suporte às atividades de ensino; Planeja, coordena, avalia e reformula o 
processo ensino/aprendizagem, e propõe estratégias metodológicas compatíveis com os programas a serem operacionalizados; 
Desenvolve o educando para o exercício pleno de sua cidadania, proporcionando a compreensão de co-participação e co-
responsabilidade de cidadão perante sua comunidade, Município, Estado e País, tornando-o agente de transformação social; 

FUNÇÕES ESPECÍFICAS EM ATIVIDADES DE DOCÊNCIA: Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, 
além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional; Avalia o 
rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar e Projeto Político Pedagógico. Informa aos pais e responsáveis sobre a 
freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica; Participa de atividades cívicas, sociais, 
culturais e esportivas; Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas; Participa do planejamento geral da escola e da 
Rede Municipal; Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino; Participa da elaboração do material didático utilizado na Rede 
Municipal bem como a confecção dos mesmos; Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, 
cursos, e outros eventos da área educacional e correlatos; Acompanha e orienta estagiários; Zela pela integridade física e moral do 
aluno; Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares; Elabora projetos pedagógicos; Participa de reuniões 
interdisciplinares; Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros; Participa do encaminhamento dos 
alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos de atendimento; Seleciona, apresenta e revisa conteúdos; 
Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular; Incentiva os alunos a participarem 
de concursos, feiras de cultura e ou manifestações culturais referentes à Língua Estrangeira; Realiza atividades de articulação da 
escola com a família do aluno e a comunidade; Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa; Participa do conselho de classe; Prepara o 
aluno para o exercício da cidadania; Incentiva o gosto pela leitura; Desenvolve a auto-estima do aluno; Participa da elaboração e 
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aplicação do regimento bem como do projeto pedagógico da escola; Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus 
equipamentos; Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino; Propõe a 
aquisição de equipamentos que venha favorecer as atividades de ensino-aprendizagem; Planeja e realiza atividades de recuperação 
para os alunos de menor rendimento; Analisam dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar; Participa de 
estudos e pesquisas em sua área de atuação; Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do 
aluno; Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar; Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino; 
Participa da gestão democrática da unidade escolar; Executa outras atividades correlatas;  

O professor deve ensinar Língua Estrangeira a partir da reflexão sobre a realidade social, política e econômica. Refletir a respeito 
de como as diversas formas de dizer algo das diversas culturas refletem ideologias também diferentes. Sensibilizar o aluno em relação 
ao idioma, a compreensão global,escrita e oral,e o empenho na percepção do significado; Levar o aluno a ser identificar no universo 
que o cerca os idiomas que cooperam nos sistemas de comunicação, percebendo-se como parte integrante de um mundo plurilíngüe e 
compreendendo o papel hegemônico que algumas línguas desempenham em determinado momento histórico; Fazer o aluno 
compreender que o aprendizado de uma ou mais línguas lhe possibilita o acesso a bens culturais da humanidade construídos em 
outras partes do mundo, estando apto a construir uma organização textual e saber como e quando utilizar cada tipo de linguagem; 
Incentivar o educando a construir uma consciência lingüística crítica sobre os usos que se fazem da língua estrangeira que está 
aprendendo; Incentivar em seus alunos a preocupação em compreender os outros e em serem compreendidos tanto na fala quanto na 
escrita; a percepção de que o conhecimento de línguas estrangeiras permite uma compreensão mais aguçada dos valores e interesses 
de outras culturas; Permitir à criança das séries iniciais aproximarem-se de várias culturas, e propiciando sua integração num mundo 
globalizado; O professor deverá mostrar ao aluno que a língua não pode ser concebida apenas como um sistema complexo de 
símbolos convencionais socialmente para expressar as representações do pensamento, mas também e, principalmente, deve ser 
concebida como o meio de constituição das relações sociais; Levar o educando a perceber que é pelo discurso que o homem aprende 
a ver o mundo e relacionar-se com o outro; Compreender que aprender uma Língua Estrangeira é aprender a empregá-la como veículo 
de comunicação e interação entre os indivíduos; O ensino da Língua Estrangeira deve estar pautado no trabalho com os gêneros 
textuais, abordando a língua e a cultura do outro de forma contrastiva; Possibilitar aos alunos que saibam produzir e compreender 
textos de maneira adequada a cada situação de interação comunicativa; Ao planejar suas aulas de Língua Estrangeira, deve 
proporcionar ao sujeito de uma determinada cultura, conhecer e aprender mais sobre outras línguas e culturas, desse modo espera-se 
que ele compreenda que lugar ocupa no mundo esta língua extrapolando assim o domínio lingüístico que o aluno possa vir a ter; 
Explorar textos que cumpram diferentes finalidades e que permitam o uso da Língua Estrangeira em diversas situações sócias. Os 
conceitos devem ser abordados na sua integridade isto é nos seus fundamentos; Trabalhar com diferentes gêneros textuais (anúncios, 
receitas, folhetos, tiras, anedotas, poemas, músicas, textos literários, etc) que servirão de base para o desenvolvimento da linguagem e 
da aquisição da Língua Inglesa por parte do aluno; Iniciar o aluno na fonética da Língua Estrangeira, contrastando com a fonética da 
Língua Materna; Propiciar o desenvolvimento da prática escrita em nível elementar (iniciação). 
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ANEXO II 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

(verificar composição das provas no presente edital ) 
 

NÍVEL DE ENSINO SUPERIOR 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contra-domínio e imagem; Função do 1º grau 
– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 
operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
 
NÍVEL DE ENSINO MÉDIO COMPLETO (Atendente de Farmácia, Coordenador de Serviços Complementares e Fiscal de Obras) 
 
Língua Portuguesa : FONOLOGIA: Conceitos básicos – Classificação dos fonemas – Sílabas – Encontros Vocálicos – 
Encontros Consonantais – Dígrafos – Divisão silábica. ORTOGRAFIA: Conceitos básicos – O Alfabeto – Orientações 
ortográficas. ACENTUAÇÃO: Conceitos básicos – Acentuação tônica – Acentuação gráfica – Os acentos – Aspectos 
genéricos das regras de acentuação – As regras básicas – As regras especiais – Hiatos – Ditongos – Formas verbais 
seguidas de pronomes – Acentos diferenciais. MORFOLOGIA: Estrutura e Formação das palavras – Conceitos básicos 
– Processos de formação das palavras – Derivação e Composição – Prefixos – Sufixos – Tipos de Composição – 
Estudo dos Verbos Regulares e Irregulares – Classe de Palavras. SINTAXE: Termos Essenciais da Oração – Termos 
Integrantes da Oração – Termos Acessórios da Oração – Período – Sintaxe de Concordância – Sintaxe de Regência – 
Sintaxe de Colocação – Funções e Empregos das palavras “que” e “se” – Sinais de Pontuação. PROBLEMAS GERAIS 
DA LÍNGUA CULTA: O uso do hífen – O uso da Crase – Interpretação e análise de Textos – Tipos de Comunicação: 
Descrição – Narração – Dissertação – Tipos de Discurso – Qualidades e defeitos de um texto – Coesão Textual. 
ESTILÍSTICA: Figuras de linguagem – Vícios de Linguagem. 
 
Matemática : Radicais: operações – simplificação, propriedade – racionalização de denominadores; Equação de 2º 
grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau: resolução – 
problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e imagem; Função do 1º grau 
– função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de três simples e composta; Porcentagem; 
Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais; Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica – 
operações; Expressões fracionárias – operações  - simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; 
Função exponencial: equação e inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; 
Função do 2º grau; Trigonometria da 1ª volta: seno, co-seno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica; 
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz quadrada; 
Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo e volume.  
 
NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO (Agente de Combate às Endemias) 
Língua Portuguesa : Fonema e Sílaba; Ortografia; Estrutura e Formação das Palavras; Classificação e Flexão das 
Palavras; Classes de Palavras: tudo sobre substantivo, adjetivo, preposição, conjunção, advérbio, verbo, pronome, 
numeral, interjeição e artigo; Acentuação; Concordância nominal; Concordância Verbal; Regência Nominal; Regência 
Verbal; Sinais de Pontuação; Uso da Crase; Colocação dos pronomes nas frases; Termos Essenciais da Oração 
(Sujeito e Predicado); Análise e Interpretação de Textos.  
 
Matemática : Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo), 
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC – cálculo – problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de três simples e 
composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo, volume; Sistema Monetário Nacional 
(Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau; Expressões Algébricas; Fração Algébrica; Geometria Plana. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (em ordem alfabética) 
 
CIRURGIÃO DENTISTA: Odontopediatria; Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; 
Preventiva; Farmacologia; Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre 
Saúde Pública; Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ATENDIMENTO A PACIENTES ESPECIAIS : Odontopediatria; 
Dentística; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; Preventiva; Farmacologia; Periodontia; 
Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre Saúde Pública; Atualidades sobre 
Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso; Uso de Fármacos durante 
Gestação e Lactação. Fármacos Usados em Emergências médicas durante o atendimento odontológico. Manejo 
Odontológico do Paciente com infecção por HIV e AIDS. Política Nacional de Saúde Bucal. Conceito e classificação dos 
pacientes com necessidades especiais. Deficiências sensoriais. Deficiência mental. Paralisia cerebral e deficiências 
neuromotoras. Cardiopatias. Coagulopatias. Pacientes oncológicos. Doenças endócrino-metabólicas. Odontologia 
preventiva aplicada aos pacientes com necessidades especiais. Atendimento do paciente especial no consultório.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM CIRURGIA E TRAUMATOLOGI A BUCO-MAXILO-FACIAL: Dentística; 
Odontopediatria; Cirurgia e Traumatologia; Odonto Social e Preventiva; Ortodontia; Preventiva; Farmacologia; 
Periodontia; Endodontia; Prótese; Radiologia; Semiologia; Saúde Coletiva; Atualidades sobre Saúde Pública; 
Atualidades sobre Odontologia Geral; Atualidades sobre intervenção odontológica à gestante e ao idoso. Cirurgia: 
Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. Procedimentos em anestesia 
odontológica; Anestesiologia local e controle da dor; Técnicas de anestesia intraoral. Substâncias anestésicas. Cálculo 
Anestésico. Toxicologia. Anatomia crânio-maxilo-facial. Imaginologia crânio-maxilo-facial aplicada. Patologia orofacial. 
Princípios e técnicas cirúrgicas. Cirurgia do trauma facial. Cirurgia ortognática. Manejo clínico de pacientes internados.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM ENDODONTIA: Introdução ao Estudo da Endodontia; Anatomia dentária 
e das cavidades pulpares; Histologia, patologia, histopatologia e fisiologia pulpar e periapical; Alterações pulpares; 
Neurofisiologia da dor e síndromes dolorosas que simulam odontalgia; Diagnóstico, prognóstico e plano de tratamento; 
Radiologia em Endodontia; Microbiologia endodôntica; Aparelhos, instrumental e esterilização em Endodontia; 
Tratamento conservador da polpa; Preparo biomecânico e obturação dos canais radiculares; Medicação de uso 
endodôntico; Insucessos e retratamentos; Traumatismos dentários; Apicogênese e apicificação; Reparo tecidual após 
tratamento endodôntico; Cirurgia paraendodôntica; Urgências em Endodontia; Terapia endodôntica de dentes uni e 
multi-radiculares; Ultrassom na Endodontia; Substâncias químicas auxiliares do tratamento endodôntico. 
  
CIRURGIÃO DENTISTA ESPECIALISTA EM PERIODONTIA: Introdução ao estudo da Periodontia; Etiologia das 
doenças periodontais; Patogenia das doenças periodontais; Imunopatologia das doenças periodontais; Classificação 
das doenças periodontais; Cicatrização e regeneração dos tecidos periodontais; Radiologia aplicada à Periodontia; 
Procedimentos básicos do tratamento periodontal; Manifestações agudas dos tecidos periodontais; Tratamento cirúrgico 
da bolsa periodontal; Cirurgias estéticas gengivais (plástica periodontal); Trauma oclusal e tratamento; Epidemiologia 
das doenças periodontais; Doença periodontal necrosante; Aspectos histológicos e anatômicos do periodonto; 
Diagnóstico em Periodontia. 
 
COORDENADOR DE AUDITORIA, CONTROLE E AVALIAÇÃO DE SAÚDE:  Laudo Médico para emissão de AIH: 
procedimentos e análise; Normas do SIH/SUS para liberar: Cirurgia Múltipla, Politraumatizado, Permanência Menor, 
Mudança de Procedimento, Homônimos; Normas para emissão da nova AIH; Motivos mais comuns para rejeição de 
AIH; Auditoria hospitalar: prontuário Médico; Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS – Min, 
Saúde; Sistema de Atendimento da Demanda Espontânea – SADE – Min Saúde; Código Internacional de doenças – 
CID; Constituição Federal Artigos 196 a 202; Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990; Lei Federal 8142 de 28 de 
dezembro de 1990; SUS Sistema Único de Saúde; Códigos de tabelas de procedimentos. 
 
COORDENADOR MUNICIPAL DO PROCON: Código de Defesa do Consumidor; Direitos e Deveres do Consumidor; 
Normas Contratuais; Normas de Publicidade; Prazos de validade dos produtos; Prazos para reclamação; Decon – 
Procon; Ipem; Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel – Uso do correio eletrônico e Internet. 
 
EDUCADOR ARTÍSTICO II: A História da Arte Geral; A História da Arte no Brasil; O Teatro; O Jogo dramático teatral; 
Harmonia de cores; Geometria; Projeções Geométricas; Elementos básicos das composições artísticas (coreografias, 
teatrais, musicais, visuais, audiovisuais) e suas gramáticas articuladoras; O desenvolvimento expressivo nas diferentes 
áreas artísticas e suas relações com o desenvolvimento biológico, afetivo, cognitivo e sócio cultural do ser humano; as 
diferentes linguagens artísticas e a educação; Constituição Federal: Artigos 5º a 11 – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, Artigos 205 a 214 – Da Educação, da Cultura e do Desporto; Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 
ENGENHEIRO CIVIL – 20 H 
ENGENHEIRO CIVIL – 40 H 
(ESCRITA) Desenho Técnico; Topografia; Probabilidade e Estatística; Resistência dos Materiais; Estática das 
Estruturas; Materiais de Construção Civil; Estrutura Metálica e de Madeira; Arquitetura e Urbanismo; Geologia; 
Transporte; Estradas; Hidrologia; Estruturas de Concreto Armado; Mecânica dos solos; Concreto Protendido; 
Fundações; Saneamento Básico; Pontes; Projeto e Construções de Edifícios; Hidrovias e Portos; Instalações 
Hidráulicas e Sanitárias; Instalações Elétricas; Auto Cad. (PRÁTICA) consistirá na execução de um projeto arquitetônico 
de uma residência de alvenaria baseado em um roteiro de necessidade pré-estabelecido, utilizando o programa Auto 
Cad 2007. 
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FARMACÊUTICO – 20 H 
FARMACÊUTICO – 40 H 
Farmacologia : Farmacocinética – Absorção, distribuição e Eliminação das Drogas; Farmacodinâmica – Mecanismo de 
Ação das Drogas que atuam em diversos Órgãos e Sistemas; Classificação dos medicamentos; Toxicologia; Interações 
medicamentosas. Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica: Conceitos Gerais; uso Racional de Medicamentos; 
Intervenção Farmacêutica e otimização da farmacoterapia; Aspectos de biossegurança em farmácias; 
Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância; Estudos de utilização de medicamentos; Farmacoterapia baseada em 
evidências. Seleção de Medicamentos : Conceitos Gerais; Farmacoeconomia; Padronização de Medicamentos; Guias 
farmacoterapêuticos, Serviços e Centros de Informações de Medicamentos; Comissões de Farmácia e Terapêutica. 
Medicamentos Sujeitos a Controle Especial : Controle de Psicotrópicos, entorpecentes e antirretrovirais (Legislação e 
Dispensação); Portaria 344/98 e suas atualizações; Medicamentos de referência, similares e genéricos. 
Farmacotécnica e Tecnologia Farmacêutica : Manipulação de Fórmulas Magistrais e Oficinais; Boas Práticas de 
Fabricação de Produtos Farmacêuticos; Farmacotécnica de Produtos Estéreis: Reconstituição, Diluição, Fracionamento 
e Estabilidade de Produtos Injetáveis; Preparo de Soluções Parenterais e Outras Formulações de Grande volume; 
Cálculos em farmácia; Noções Básicas de Filtração, Destilação e Esterilização. Controle de Qualidade : Controle de 
Qualidade de Matérias-primas e Produtos Farmacêuticos – Métodos físicos, químicos, físico-químicos, biológicos e 
microbiológicos; garantia de Qualidade em Farmácia Hospitalar. Ética Profissional : Legislação Sanitária aplicada à 
Farmácia. A organização Jurídica da profissão Farmacêutica. Histórico da profissão farmacêutica no Brasil e no mundo. 
Conceitos básicos em Ciências Farmacêuticas. Política de Medicamentos. História da Saúde Pública no Brasil. O SUS. 
Epidemiologia:  Determinações Sociais do Processo Saúde/Doença e Aspectos Epidemiológicos. Indicadores de Saúde 
Gerais e Específicos. Doenças de Notificação Compulsória. Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Noções 
de controle de infecção hospitalar. Licitação e Aquisição de Produtos Farmacêuticos : Administração de Farmácia 
dispensação, aviamento de receitas, controle de estoque de medicamentos, normas, rotinas e recursos humanos; Boas 
práticas de armazenamento e estocagem de medicamentos; Organização de Almoxarifados e Condições adequadas de 
Armazenamento; Controle e planejamento de Estoque de Medicamentos e Materiais de Consumo; Consumo Médio 
Mensal, Ponto de Requisição, Estoque Mínimo e Estoque Máximo Curvas ABC/XYZ; Sistemas de Distribuição e 
Dispensação de Medicamentos. 
 
FISIOTERAPEUTA – 20 H 
FISIOTERAPEUTA – 40 H 
Anatomia Humana; Fisiologia Humana; Cinesiologia; Cinesioterapia; Biomecânica; Neurofisiologia; Métodos de 
Avaliação Clínica e Funcional; Fisioterapia Preventiva e do Trabalho; Fisioterapia na Saúde da Mulher; Fisioterapia em 
Pneumologia; Fisioterapia em Neurologia; Fisioterapia em Gerontologia; Fisioterapia em Reumatologia; Fisioterapia e, 
Ortopedia e Traumatologia; Fisioterapia em Cardiologia; Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia; Fisioterapia 
Desportiva. 
 
INSPETOR DE SANIDADE ANIMAL 
Regulamentação Básica da Inspeção e Sistemas de Qualidade de Alimentos; Noções de abrangência da inspeção, 
classificação, funcionamento e higiene dos estabelecimentos; Noções de microbiologia; Ciência e tecnologia de 
alimentos; Boas Práticas de Fabricação (BPF); Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO); Análise de 
Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC); Noções de biologia, anatomia, fisiologia e patologias dos animais de 
abate (Bovinos, Suínos, Ovinos, Caprinos, Aves, Pescados, etc.); Noções sobre sistemas de criação de animais de 
abate; Noções de instalações e equipamentos.  
Referências :  
BRASIL, Decreto nº 30.691/52. Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 
(RIISPOA). Brasília: Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1997. Publicado no Diário Oficial da União de 
07/07/1952, Seção 1, Página 10.785 e alterações; 
 ____ Lei nº 7889, de 23 de novembro de 1989. Dispõe sobra a Inspeção sanitária e Industrial dos Produtos de Origem 
Animal, e dá outras providências. Publicado no Diário Oficial da União de 24/11/1989, seção 1, Página 21529;  
____. Instrução Normativa nº 01/02. Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Origem Bovina e Bubalina. 
Brasília: M.A.A., 2002. Publicado no Diário Oficial da União de 10/01/2002, Seção 1, Página 6;  
 ____. Lei nº 1.283, de 18 de dezembro de 1950. Dispõe sobre a Inspeção Industrial e Sanitária dos Produtos de 
Origem Animal. Publicado no Diário Oficial da União de 19/12/1950, Seção 1, Página 18161;  
 _____ Lei nº 9712, de 20 de novembro de 1998. Altera a Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, acrescentando-lhe 
dispositivos referentes à Defesa Agropecuária. Publicado no Diário Oficial da União de 23/11/1998, Seção 1, Página 1. 
 _____. Instrução Normativa nº 42/99. Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal. 
Brasília: M.A.A., 1999. Publicado no Diário Oficial da União de 22/12/1999, Seção 1, Página 213;  
 _____. Padronização de Técnicas, Instalações e Equipamentos para o Abate de Bovinos (normas de bovino). Brasília: 
M.A.A, 1971.21. 
_____ Portaria 304/96. Distribuição e Comercialização de Carne Bovina, Suína e Bubalina. Brasília: M.A.A., 1996. 
Publicado no Diário Oficial da União de 23/04/1996, Seção 1. 
 _____ Portaria nº 210/98. Regulamento Técnico da Inspeção Tecnológica e Higiênico-sanitária de Carne de Aves. 
Brasília: M.A.A., 1998. Publicado no Diário Oficial da União de 26/11/1998, Seção 1, Página 226.  
_____ Portaria nº 368/97. Regulamento Técnico Sobre as Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de 
Fabricação para Estabelecimentos Elaboradores/Industrializadores de Alimentos. Brasília: M.A.A., 1997. Publicado no 
Diário Oficial da União de 08/09/1997, Seção 1, Página 19697; 
 _____ Portaria nº 46/98. Manual Genérico para APPCC em Indústrias de Produtos de Origem Animal. Brasília: M.A.A., 
1998. Publicado no Diário Oficial da União de 16/03/1998, Seção 1, Página 24;  
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_____. Instrução Normativa nº 03/00. Regulamento Técnico de Métodos de Insensibilização para o Abate Humanitário 
de Animais de Açougue. Brasília: M.A.A., 2000. Publicado no Diário Oficial da União de 24/01/2000, seção 1, Página 14 
_____. Portaria nº 711/95. Normas Técnicas de Instalações e Equipamentos para Abate e Industrialização de Suínos. 
Brasília: M.A.A., 1995. Publicado no Diário Oficial da União de 03/11/1995, Seção 1, Página 17625;  
FRANCO B.D.G.M., LANDGRAF M. Microbiologia dos Alimentos . São Paulo: Atheneu, 1996. 
PARDI, M. C. et al. Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne . Goiânia: CEGRAF-UFG/Niterói: EDUFF, 1993. 
 
MÉDICO AUDITOR DE SAÚDE: Área de Atuação:  Laudo Médico para emissão de AIH: procedimentos e análise; 
Normas do SIH/SUS para liberar: Cirurgia Múltipla, Politraumatizado, Permanência Menor, Mudança de Procedimento, 
Homônimos; Normas para emissão da nova AIH; Motivos mais comuns para rejeição de AIH; Auditoria hospitalar: 
prontuário Médico; Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde – PNASS – Min, Saúde; Sistema de 
Atendimento da Demanda Espontânea – SADE – Min Saúde; Código de Ética Médica – art. 8º, 19, 21, 42, 57, 76, 81, 
85, 118 e 121; Código Internacional de doenças – CID; Constituição Federal Artigos 196 a 202; Lei Federal 8080 de 19 
de setembro de 1990; Lei Federal 8142 de 28 de dezembro de 1990; SUS Sistema Único de Saúde; Códigos de tabelas 
de procedimentos. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia 
Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em 
Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; 
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; 
Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO GENERALISTA – 20 H 
MÉDICO GENERALISTA – 40 H  
Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de doenças: reumática, 
hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato urinário, cardiovasculares, respiratórias, 
infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, 
psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas, pediátricas. 
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA: Área de Atuação:  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. Disminorréia. Tensão pré-menstrual. Dispotopias 
genitais. Processos Inflamatórios dos genitais femininos. Esterilidade conjugal. Incontinência urinário 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. Disfunções sexuais. Leucorréias estados 
hiperandrogênicos. 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 Úteros-fetais. Gravidez. Conceito. Duração, diagnóstico. Assistência pré-natal. 
Aspectos psicológicos do ciclo gravídico-puerperal. Trajeto 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 gravídico-puerperal. 
Doença hipertensiva específica da gravidez prolongada. Gemelidade. Sofrimento fetal. Doença hemolítica perinatal. 
Distocias. Acidentes e complicações de parto. Discinesias. Prematuridade. Puerpério patológico. Tocotraumatismos 
maternos e fetais. Aspectos Médico-legais em toco-ginecologia. Patologia do feto e do recém-nascido. Mortalidade pré-
natal. 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. Clínica Geral : Insuficiência 
Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência 
Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido 
Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; 
Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte 
Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência 
Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; 
Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO PEDIATRA: Área de Atuação:  Indicadores de mortalidade perinatal, neonatal e infantil. Crescimento e 
Desenvolvimento: desnutrição, obesidade e distúrbios do desenvolvimento neuro-psicomotor. Imunizações: ativa e 
passiva. Alimentação do recém-nascido e lactente: carências nutricionais, desvitaminoses. Patologia do lactente e da 
criança: Distúrbios cardio-circulatórios: Cardiopatias congênitas, Choque, Crise Hipertensa, Insuficiência cardíaca, 
Reanimação cardiorrespiratória. Distúrbios respiratórios: Afecções de vias aéreas superiores, bronquite, bronquiolite, 
estado de mal asmático, insuficiência respiratória aguda, pneumopatias agudas e derrames pleurais. Distúrbios 
metabólicos e endócrinos: Acidose e alcalose metabólicas, neurológicos: coma, distúrbios motores de instalação aguda, 
Estado de mal convulsivo. Distúrbios do aparelho urinário e renal: Glomerulopatias, Infecções do trato urinário, 
insuficiência renal aguda e crônica, Síndrome hemolítico-urêmica, Síndrome nefrótica, Distúrbios onco-hematológicos: 
Anemias carenciais e hemolíticas. Hemorragia digestiva, Leucemias e tumores sólidos, Síndromes hemorrágicas. 
Patologia do fígado e das vias biliares: Hepatites virais, Insuficiência hepática. Doenças Infecto-contagiosas: AIDS, 
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Diarréias agudas. Doenças infecciosas comuns da infância. Estafilococcias e estreptococcias. Infecção Hospitalar. 
Meningoencegalires virais e fúngicas. Sepse e meningite de etiologia bacteriana. Tuberculose. Viroses respiratórias. 
Acidentes: Acidentes por submersão. Intoxicações exógenas agudas. Violência Doméstica. Primeiros Socorros no 
Paciente Politraumatizado. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão Arterial; Insuficiência Cardíaca; 
Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo 
Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em 
Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; Reposição Volêmica e Sanguínea; 
Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções básicas sobre Doação de Órgãos; 
Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; Infecções Comunitárias; 
Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na população idosa. 
 
MÉDICO PSIQUIATRA: Área de Atuação:  Síndromes e Transtornos Mentais Orgânicos; Demências na senilidade e 
pré-senilidade; Transtornos Mentais Orgânicos induzidos por substâncias psicoativas; Esquizofrenia; Transtorno 
delirante paranóico; Transtornos Psicóticos S.O.E.; Transtornos afetivos; Transtornos de Ansiedade; Transtornos 
Somatomorfos; Transtornos Dissociativos; Transtornos Sexuais; Transtornos do Sono; Transtornos Factícios; 
Transtornos de Personalidade; Transtornos da Alimentação; Psiquiatria Infantil; Psiquiatria Comunitária; Psiquiatria 
Forense; Emergências psiquiátricas; Epidemiologia dos Transtornos Mentais; Testes Laboratoriais e outros Testes; 
Psicofarmacoterapia e Terapias convulsivantes; Psicoterapias. Clínica Geral : Insuficiência Coronariana; Hipertensão 
Arterial; Insuficiência Cardíaca; Arritmia Cardíaca; Choque; Asma Brônquica; Insuficiência Respiratória; Doença 
Pulmonar Obstrutiva; Tromboembolismo Venoso; Distúrbios Hidroeletrolíticos; Distúrbios Ácido Básicos; Reanimação 
Cardiopulmonar; Trauma; Urgências em Neurologia; Farmacologia Aplicada às Urgências; Fisiologia Cardiopulmonar; 
Reposição Volêmica e Sanguínea; Procedimentos Básicos nas Urgências; Transporte Médico em Urgências; Noções 
básicas sobre Doação de Órgãos; Acidentes com Animais Peçonhentos; Insuficiência Renal; Urgências em Psiquiatria; 
Infecções Comunitárias; Antibioticoterapia; Epidemiologia das Doenças Infecciosas; Doenças mais comuns na 
população idosa. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO: (ESCRITA) Extensão Rural -  Projetos de extensão rural; elementos essenciais; Noções de 
comunicação rural; Noções de educação de adultos; Metodologia. Produção Animal -  Bovinocultura de corte; 
Bovinocultura leiteira; Formação e manejo de pastagens: fenação e silagem; Técnicas básicas e auxiliares para 
aumentar a eficiência econômica das explorações animais; Manejo de rebanhos, reprodução animal e inseminação 
artificial. Defesa Sanitária Animal – Epidemiologia; Imunologia; Esterilização e desinfecção; Etiopatogenia, diagnóstico, 
tratamento, prevenção, controle e erradicação das principais enfermidades; Infecto-contagiosas e parasitárias,  das  
espécies  bovinas,  bubalina,  equina,  suína,  ovina,  caprinos  e avicultura. Inspeção Sanitária de Produtos de 
Origem Animal em Matadouro: Noções gerais sobre inspeção anti-mortem, post-mortem e destinação e 
aproveitamento das carcaças, resíduos e subprodutos. (PRÁTICA) Contenção de ruminantes; administração de 
medicamentos pelas diversas vias (oral, endovenosa, subcutânea e intramuscular) para tratamento de afecções em 
geral e fins pré e pós-operatórios; coleta de sangue, fezes, urina e leite para exames laboratoriais; exames de brucelose 
e tuberculose em bovinos; manejo sanitário e nutricional de bezerras leiteiras. 
 
NUTRICIONISTA: Nutrição Normal: Conceito de alimentação e nutrição.  Pirâmide Alimentar e seus grupos de 
alimentos. Leis de alimentação. Cálculo das necessidades calóricas basais e adicionais para adulto normal. Cálculo de 
dietas normais. Nutrientes: definição, propriedades, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares. 
Particularização da dieta normal para os diferentes grupos etários: alimentação do lactente (0 a 1 ano), do infante (1 a 2 
anos), do pré-escolar (2 a 7 anos), do escolar (7 a 12 anos) e do adolescente (12 a 18 anos). Dietoterapia: Princípios 
básicos. Planejamento, avaliação e modificações da dieta normal e padronizações hospitalares. Nutrição Materno-
Infantil: Particularização da dieta normal por estado fisiológico da gestante e da nutriz. Conceito geral de saúde 
materno-infantil: gestação, lactação, recém-nascido e aleitamento materno. Técnica Dietética: Condições sanitárias, 
composição e classificação dos alimentos; seleção, conservação e armazenamento; técnicas de pré-preparo, preparo e 
cocção; compras, métodos e procedimentos de recepção e estocagem movimentação e controle de gêneros. Métodos e 
técnicas de higienização dos alimentos, da área física, equipamentos e utensílios. Elaboração de cardápios a nível 
institucional. Nutrição em saúde pública: Educação alimentar e nutricional. Municipalização da merenda escolar, 
Programas educativos - fatores determinantes do estado e avaliação nutricional de uma população e carências 
nutricionais. Segurança Alimentar. Noções de epidemiologia das doenças nutricionais e desnutrição proteico-calórica. 
Microbiologia de alimentos: Toxinfecções alimentares; controle sanitário de alimentos; APPCC; controles de temperatura 
no fluxo dos alimentos. Legislação: (RDC Nº 216, RDC Nº 275) e Código de Ética do Nutricionista. 
 
ORIENTADOR DESPORTIVO I 
ORIENTADOR DESPORTIVO II 
Condicionamento físico e performance humana; Testes Físicos; Equipamentos para testes físicos; Benefícios da 
atividade física para saúde, qualidade de vida e performance; Exercícios anaeróbicos e aeróbicos; Técnicas Gerais de 
Preparação Física; Métodos para testes de esforço físico e avaliação física; Equipamentos para avaliação física; 
Batimentos Cardíacos, freqüência cardíaca e exercícios físicos; Aspectos fisiológicos da preparação física; Tipos de 
treinamento para condicionamento físico. Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e 
atividade física; Socorros de urgência aplicados à Educação Física; Crescimento e desenvolvimento motor; 
Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade 
humana; Atividade física e qualidade de vida; Histórico da educação física no Brasil; Esportes, lutas e danças – histórico 
e regras; Anatomia Humana. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA: Corpo, sociedade e a construção da cultura corporal de movimento; Nutrição e 
atividade física; Socorros de urgência aplicados à Educação Física; Educação Física no currículo da Educação Básica: 
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significados e possibilidades; As diferentes tendências pedagógicas da Educação Física na escola; Educação Física 
escolar e cidadania; Os objetivos, conteúdos, metodologia e avaliação na Educação Física Escolar; Esporte e jogos na 
escola: competição, cooperação e transformação didático-pedagógica; Crescimento e desenvolvimento motor; 
Concepções de Educação e Escola; Ética no trabalho docente; Organização da escola centrada no processo de 
desenvolvimento do educando; Desenvolvimento das capacidades inerentes ao rendimento esportivo; Abordagens da 
educação física escolar; Motricidade humana; Biodinâmica da atividade humana; Atividade física e qualidade de vida; 
Histórico da educação física no Brasil; Condicionamento físico e performance humana; Esportes, lutas e danças – 
histórico e regras; Anatomia Humana; Parâmetros Curriculares Nacionais - Vol. Educação Física. 
 
PROFESSOR DE LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS: Texto - Reading and Comprehension; General Vocabulary;  
Grammar; Greetings; Wh – questions (What?, Who?, Where?, etc.); How much / many?; Possessive Adjectives and 
Pronouns; Personal Pronouns; Objective Pronouns; Reflexive Pronouns; Demonstrative Pronouns; Indefinite / Definite 
Pronouns; Interrogative Pronouns; Relative Pronouns; Verb Tenses; Regular and Irregular Verbs; Affirmative / Negative / 
Interrogative Forms; Simple Present Tense; Simple Past  Tense; Simple Future; Present / Past Continuous; Present / 
Past Perfect Tenses; Conditional; going to – Future; Modal Auxiliary Verbs; Genitive Case; Degree of Adjectives; Saying 
Time; Prepositions; Plural of nouns; Adverbs; Numerals; Quantitatives; Verb  to be – Present tense;  Articles; Colors; 
Fruit; Vegetables; Family relationship; Animals; Party; Occupations; Transportation Means; Toys; School Materials; 
Same & Different; Parts of the body; Parts of the house; Meals; If Clauses (1st Conditional – 2nd Conditional – 3rd 
Conditional); Passive and Active Voice; Used To x Be Used To; Reported Speech (direct and indirect speech); 
Opposites; Synonyms. 
 
ATENDENTE DE FARMÁCIA: Noções de hierarquia; Normas de conduta; Leitura de receitas; Higiene e Segurança no 
trabalho; Ética e trabalho; Trabalho em Equipe; Qualidade na prestação de serviço; Relações interpessoais e 
atendimento ao público; Noções de organização e funcionamento de farmácia. Almoxarifado: controle de entrada e 
saída de medicamentos. Cuidados a serem observados na estocagem. Dispensação de medicamentos. 
Reconhecimento e localização dos medicamentos. Interpretação de guias dos medicamentos. Noções de farmacologia. 
Noções de classificação de medicamentos quanto à classe terapêutica; Conceitos de medicamento, remédio, genérico, 
similar; Noções de farmacotécnica. Conceitos de fórmulas farmacêuticas. Técnicas de manipulação de medicamentos 
alopáticos, fitoterápicos. Vidraria utilizada em laboratório de manipulação: reconhecimento, manuseio e lavagem. 
Manuseio de substâncias tóxicas e cáusticas. Pesos e medidas: conhecimento das unidades de massa e de volume. 
Balanças usadas na farmácia. Mudanças de estado físico dos corpos. Misturas homogêneas e heterogêneas: processos 
de separação. Processo de esterilização. Fórmula e nomenclatura de óxidos e ácidos. Descarte do lixo farmacêutico. 
Resoluções ANVISA para a área farmacêutica. Noções de saúde pública. Preparação de fórmulas. Noções de higiene e 
segurança. Portaria 344/98 – SVS/MS (12/05/1998). Noções de Anatomia e Fisiologia Humana. 
 
COORDENADOR DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Lei Federal 8080 de 19 de setembro de 1990; Lei Federal 
8142 de 28 de dezembro de 1990; SUS Sistema Único de Saúde; Códigos de tabelas de procedimentos. Os Postos de 
Assistência Médica; Programa de atenção à Saúde Bucal; Municipalização da Saúde; Medicamentos – aquisição; 
Almoxarifado: Controle Integral; Estoque; Controle dos estoques; Avaliação dos estoques; Funções principais no 
controle dos estoques; Documentos oficiais (Ata, Ofício, Memorando, Portaria, Edital, Decreto, Requerimento, 
Procuração), Tipos de correspondência; Formas de Tratamento em correspondências oficiais; Recebimento e remessa 
de correspondência oficial; Impostos e Taxas; Siglas e Abreviaturas; Atendimento ao público; Noções de Protocolo; 
Arquivo e as Técnicas de Arquivamento; Conhecimentos Básicos em Microsoft Office: Word e Excel – Uso do correio 
eletrônico e Internet. 
 
FISCAL DE OBRAS: Planejamento; Canteiro de Obra; Equipamentos de obra civil; Plantas; Locação da obra; Estrutura; 
Fundações; Alvenaria; Revestimentos; Pintura; Esquadrias; Cobertura; Instalações Elétricas; Instalações de água; 
Instalações de esgoto; Galeria de águas pluviais; Finalidade da Fiscalização; Recebimento definitivo de obra; Código de 
Obras do Município de Dois Vizinhos – PR (disponível no site http://www.doisvizinhos.pr.gov.br) 
 
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS: DENGUE: Biologia e hábitos do vetor (Aedes Aegypti); Doença: definição, 
agente causador, sinais e sintomas, modo de transmissão, períodos de incubação e transmissibilidade, diagnóstico e 
tratamento; Visita Domiciliar: abordagem, envolvimento do morador, orientações; conceitos utilizados ; atividades de 
Vigilância Entomológica: controle do vetor – pesquisa em pontos estratégicos, pesquisa em imóveis especiais, pesquisa 
de armadilhas; atividades em situação de transmissão (bloqueio de criadouros, bloqueio de nebulização, organização 
das ações), avaliação de densidade larvária; Controle Mecânico: mutirão de limpeza, arrastão de limpeza, uso de 
produtos alternativos; Controle Químico: grupos de inseticidas utilizados, classificação toxicológica, cuidados básicos na 
aplicação, EPIs (Equipamentos de Proteção Individual); Atividades Educativas: segurança no trabalho – prevenção de 
acidentes; LEISHMANIOSE VISCERAL AMERICANA – L.V.A.:  Biologia e hábitos do vetor (Lutzomya longipalpis – 
Mosquito Palha); Doença (no homem e no cão): definição, agente causador, modo de transmissão, períodos de 
incubação e de transmissibilidade, diagnóstico e tratamento; Reservatórios; Medidas Preventivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 
 

ANEXO III 
REQUERIMENTO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO  

 
 
Ao 
Município de Dois Vizinhos - PR 
 
Concurso Público 001/2015 
 
Nome do candidato: _______________________________________________________________________________ 
 
Cargo: _________________________________________________________________________________________ 
 
Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico:_______________________ 
 
 
Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público, prevista no Decreto n.º 
6.593/2008. 
 
 
 
 

Nestes Termos 
 

Espera Deferimento 
 
 
 
 

_______________, _____ de _______________ 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura 


