PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO 01/2017
EDITAL DE ABERTURA Nº 01.01/2017
O Prefeito do Município de Nova Aurora, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal nº 1.052/2005, Lei Municipal nº
1086/2005 e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de Concurso Público, sob o regime
estatutário, para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1
1.2

1.3
1.4

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à UNESPAR –
Campus de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 1° Andar - Centro CEP: 87.705 190, Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e correio eletrônico candidato@fafipa.org.
A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir necessidade de servidores do
Município de Nova Aurora - PR de acordo com a Tabela do item 3 deste Edital, e tem prazo de validade de 02
(dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério
do Município de Nova Aurora - PR.
A prova objetiva do concurso público será realizada na cidade de Nova Aurora - PR
À Comissão Especial do Concurso Público designada pela Portaria 67/2017, ficam delegados todos os poderes
necessários para o pleno desenvolvimento do certame, tais como publicação de editais, sendo parte legítima para
responder os recursos administrativos previstos no item 18, subitem 18.1, deste Edital e fornecer
documentos/informações na esfera administrativa ou judicial.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por meio de
prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos, prova de títulos, de caráter
classificatório para os cargos de Assistente Social, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo,
Médico Clinico Geral Plantonista, Médico 20H, Nutricionista, Odontólogo, Professor 20h, Professor de Educação
Infantil II, Psicólogo e Técnico Desportivo, nos termos do item 13 deste Edital, e Avaliação de Aptidão Física, de
caráter eliminatório para os cargos de Auxiliar de Obras, Auxiliar Operacional, Coveiro, Gari e Servente de Serviços
Gerais nos termos do item 14 deste Edital e prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de
Motorista de veículos pesados, Operador de máquinas e Pedreiro nos termos do item 15 deste Edital.
A convocação para as vagas informadas na tabela do item 3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade
e a conveniência do Município de Nova Aurora - PR, dentro do prazo de validade do concurso.
Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do prazo de
validade do certame, a Administração poderá convocar os candidatos aprovados, observando a ordem de
classificação.
As atribuições, requisitos e a carga horária dos cargos da tabela do item 3 estão descritas no Anexo I deste Edital.
Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso e
www.novaaurora.pr.gov.br.

3. DOS CARGOS
3.1

O cargo, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa com deficiência, as
remunerações iniciais e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir:

TABELA 3.1

Nível de
Escolaridade

Nível
Fundamental

DOS CARGOS
Requisitos de escolaridade: Conforme o anexo I (requisitos, carga horaria e atribuições dos cargos).
Vagas para os cargos
Valor da
CARGOS
taxa de
Salário
Ampla
PcD
inscrição
Concorrência
Auxiliar de Obras
01 + CR*
R$ 45,00
R$ 1.227,46
Auxiliar Operacional
03 + CR*
R$ 45,00
R$ 955,48
Coveiro
CR*
R$ 45,00
R$ 1.133,91
Gari
03
R$ 45,00
R$ 955,48
Motorista de Veículos Pesados
CR*
R$ 45,00
R$ 1.375,44
Motorista de Veículos Pesados - Marajó
CR*
R$ 45,00
R$ 1.375,44
Motorista de Veículos Pesados - Palmitópolis
CR*
R$ 45,00
R$ 1.375,44
Operador de Máquinas
CR*
R$ 45,00
R$ 1.935,71
Pedreiro
01+ CR*
R$ 45,00
R$ 1.271,45
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Nível
Médio/Técnico

Servente de Serviços Gerais
Servente de Serviços Gerais - Marajó
Servente de Serviços Gerais - Palmitópolis
Vigia
Atendente Administrativo II
Auxiliar de Farmácia
Técnico em Radiologia

Professor 20h

Ensino Superior

Assistente Social
Bioquímico
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico Clinica Geral Plantonista***
Médico 20h
Nutricionista
Odontólogo
Professor de Educação Infantil II
Psicólogo
Técnico Desportivo

CR*
CR*
01 + CR*
01
01
CR*
CR*

-

R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 45,00
R$ 60,00
R$ 60,00
R$ 60,00

05

-

R$ 60,00

01
01
01
CR*
01
04
CR*
CR*
01
03
01
CR*

-

R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00
R$ 90,00

R$ 955,48
R$ 955,48
R$ 955,48
R$ 955,48
R$ 1.124,46
R$ 1.346,27
R$ 1.130,32
Classe**
A - R$ 1.149,40
B - R$ 1.264,34
C - R$ 1.327,55

Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã
Manhã

R$ 3.071,87
R$ 1.736,11
R$ 3.071,87
R$ 1.638,30
R$ 1.638,30
R$ 14.629,57
R$ 7.314,78
R$ 1.638,30
R$ 1.736,11
R$ 1.149,40
R$ 3.071,87
R$ 1.889,86

Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Manhã
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Tarde

Manhã

*CR = cadastro de reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do número de vagas oferecido por cargo. Os
candidatos que compõem o cadastro de reserva somente serão nomeados se, durante o período de validade do concurso, ocorrer o surgimento de novas
vagas.
** Para o cargo de Professor a carreira do magistério público municipal será constituída das seguintes classes, conforme habilitação profissional (formação)
do titular da carreira:
a) Classe A - em nível médio, na modalidade Normal ou Magistério;
b) Classe B - em nível superior em Pedagogia das Séries Iniciais ou Normal Superior ou ensino superior com Licenciatura Plena;
c) Classe C - pós-graduação ao nível de Especialização (Lato Sensu), em cursos na área de educação, com duração mínima de 360 (trezentas e sessenta)
horas e devidamente reconhecida pelo MEC.

*** Jornada de Trabalho: 12X36 (podendo ser diurno e noturno, bem como serem realizadas em feriados e finais de semana).

4. REQUISITO PARA POSSE NO CARGO
4.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Nova Aurora, Estado do Paraná:
a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o cargo ao qual se candidatou;
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no cargo público;
g) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de
acumulação expressas em lei;
h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Concurso Público e ser considerado apto
após submeter-se aos exames médicos exigidos para a nomeação.

5. DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
5.1

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para o candidato que estiver inscrito no Cadastro
Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, até a data da inscrição no Concurso Público, nos
termos do Decreto Federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007.
5.2
A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público será realizada somente via internet.
5.3
Da Isenção – CadÚnico:
5.3.1 O interessado em obter a isenção da taxa de inscrição deverá:
a) solicitá-la no período das 8h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 20/08/2017, observado o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
b) deverá indicar no Requerimento de Isenção o Número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;
c) O candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente deverá informar, no ato
da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de
Assistência Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que
atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em
virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional. Após o
julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais com a
Fundação de Apoio à Unespar Campus de Paranavaí - PR pelo o e-mail candidato@fafipa.org, anexando
documento oficial com foto ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das provas.
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d) Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá implicar o
indeferimento do pedido de isenção do candidato, por divergência entre os dados cadastrais informados e os
constantes do banco de dados do CadÚnico.
5.4
As informações prestadas no Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição serão de inteira responsabilidade do
candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que acarretará na sua
eliminação do Concurso Público e exoneração do cargo.
5.5
A organizadora consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas
pelo candidato.
5.6
Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos no subitem 5.3 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
5.7
Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
5.8
A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 22/08/2017 no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
5.8.1 No caso de duas ou mais solicitações de isenção de um mesmo candidato para o mesmo período de realização
da prova, será homologada a última isenção realizada. As demais isenções serão canceladas automaticamente.
5.9
O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso e anexar o
comprovante de cadastro do CadÚnico, através do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no
período das 0h do dia 23/08/2017 às 23h59min do dia 24/08/2017 através do link – Recurso contra o Indeferimento
do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
5.10 Se, após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o
candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso até às 23h59min do dia
13/09/2017, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento
para participar do certame.
5.10.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizar em uma nova inscrição
na forma e no prazo estabelecido neste Edital estarão automaticamente excluídos do certame.
5.10.2 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no
Concurso Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da organizadora a partir do
dia 22/08/2017.
6. DAS INSCRIÇÕES
6.1

A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das
condições estabelecidas neste Edital.
6.2
As inscrições para o Concurso Público do Município de Nova Aurora – PR serão realizadas somente via internet. Não
serão aceitas inscrições efetuadas de forma diferente da estabelecida neste item.
6.3
O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 14/08/2017 às 23h59min do dia 13/09/2017,
observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
6.4
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para
admissão no cargo, submetendo-se às normas expressas neste Edital;
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas tabelas do item
3 deste Edital.
6.5
Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu.
6.6
O candidato terá sua inscrição deferida pela empresa organizadora somente após o recebimento da confirmação
do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição.
6.6.1 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para o mesmo período de realização da prova, será
considerada a última inscrição realizada com data e horário mais recente, independentemente da data em que o
pagamento tenha sido efetuado. As demais inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo
ressarcimento do valor pago ou transferência do valor pago para outro candidato.
6.7
É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
6.8
A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão o
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na
eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja
constatada após a nomeação do candidato, ele será exonerado do cargo pelo Município de Nova Aurora – PR.
6.9
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu vencimento.
Caso o candidato não efetuar o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá acessar o endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o
pagamento até o dia 14 de setembro de 2017. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão
acatadas.
6.10 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no
subitem 6.9 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
6.11 Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em
depósito ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.
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6.12

O Município de Nova Aurora – PR e a empresa organizadora não se responsabilizam por solicitação de inscrição via
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

7. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
7.1

Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada emprego e das
que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do emprego sejam
compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são
correspondentes às da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 3.298/99, Decreto n° 5.296/2004, Lei
Federal nº12.764/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, da Lei Estadual 18.419/2015, Lei Estadual
16.945/2011, e demais normas que venham a ampliar o rol de critérios para Pessoas com Deficiência.
7.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por
cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
7.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas
igual ou superior a 5 (cinco).
7.1.3 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o cargo que o candidato com
deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será
convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD serão convocados para
ocupar a 21ª, a 41ª e a 61ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número
máximo de aprovados.
7.1.3.1 Se o candidato com necessidades especiais tiver uma classificação melhor na lista geral, ele será nomeado por
esta, permitindo-se o provimento do cargo, conforme subitem 7.1.3, por outra pessoa com deficiência.
7.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo para o qual se inscreveu será declarada por junta
médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do
cargo.
7.2
A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de
aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.
7.3
São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se
enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às
vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo
Decreto nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296,
de 2004);
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho.
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos
legais.
7.4
Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
7.4.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de solicitação de
Inscrição, conforme orientações dos itens 5 ou 6, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar
do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;
7.4.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 7.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do
subitem 8.3 deste Edital;
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7.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e
o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código
correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com citação do nome por extenso do candidato,
carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão
considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
7.4.2.2 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias
desse laudo.
7.5
O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nesses
casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
7.6
Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação
supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será
desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
7.7
O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível
no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso a partir da data provável de 18/09/2017.
7.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá impetrar recurso, em
formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, no período das 0h do
dia 19/09/2017 até às 23h59min do dia 20/09/2017, observado o horário oficial de Brasília/DF.
7.8
O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Concurso Público, terá seu nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados para pessoas com
deficiência.
7.9
Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela será preenchida com
estrita observância da ordem de classificação geral.
8. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E CANDIDATA LACTANTE
8.1
Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva:
8.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador de deficiência
ou não, poderá solicitá-la conforme previsto no Decreto Federal nº 3.298/99.
8.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25),
fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 01 (uma) hora para
realização da prova (somente para os candidatos portadores de deficiência). O candidato com deficiência que
necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no
3.298/99, no prazo estabelecido no subitem 8.3 deste Edital.
8.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos especiais
necessários;
b) enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital.
8.1.3.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e o
grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente
de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitada.
8.2
Da Candidata Lactante:
8.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante;
b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que
ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital.
8.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia da
aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua ausência. O acompanhante
ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para amamentação. Contudo, durante
a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade
com a candidata no local.
8.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 17, deste
Edital, durante a realização do certame.
8.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de
prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar
amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.
8.2.5 Não será permitida a entrada do lactante e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos portões.
8.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
8.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactante no local da realização da prova objetiva
sem a presença de um acompanhante adulto.
8.3
Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.4.2, 8.1.2, 8.1.3, alínea “b” e 8.2.1, alínea “b” deste Edital
deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento), até o dia 14/09/2017, em envelope
fechado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
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DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 40
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Município de Nova Aurora – PR
(Laudo Médico/Condição Especial/Lactante)
Cargo: XXXXXXXXX
Número de Inscrição: XXXXXXXX

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou
indeferida após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 8.3 ou por outra via diferente da
estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial.
A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem
como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias.
A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida
documentação ao seu destino.
O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir da data provável de 18/09/2017. O candidato que tiver a sua
solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso na forma do item 18 deste Edital.

09. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1
9.2
9.3
9.4

O
edital
de
deferimento
das
inscrições
será
divulgado
no
endereço
eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso e publicado em Diário Oficial do município, na data provável de 18/09/2017.
Do edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às
vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da
prova.
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados
da data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar o sistema de
interposição de recursos constante do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no item 18
deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou ofensivos.

10. DAS FASES DO CONCURSO
10.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 10.1
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

1ª

OBJETIVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

Vigia

10
05
10
25

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
4,00
3,00
2,50
-----------

VALOR
TOTAL
40,00
15,00
25,00
80,00
80,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------------------

TABELA 10.2
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

1ª

OBJETIVA

Motorista de Veículos Pesados
Operador de Máquinas
2ª

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

PRÁTICA

De acordo com o item 15
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
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05
05
05
10
25

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,00
3,00
4,00
------------

-------------

-------------

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
TOTAL
15,00
10,00
15,00
40,00
80,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------

20,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

100,00

-------------
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TABELA 10.3
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

1ª

OBJETIVA

10
05
10
25

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
4,00
3,00
2,50
------------

-------------

-------------

Nº DE
QUESTÕES

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

Pedreiro
2ª

PRÁTICA

De acordo com o item 15

VALOR
TOTAL
40,00
15,00
25,00
80,00

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------

20,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

100,00

-------------

TABELA 10.4
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

Auxiliar de Obras
Auxiliar
Operacional
Coveiro
Gari
Servente de
Serviços Gerais

TIPO DE PROVA

Nº DE
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO PONTO

VALOR
TOTAL

10
05
10
25

4,00
3,00
2,50
-----------

40,00
15,00
25,00
80,00

-------------

-------------

-----

APTO ou INAPTO

80,00

-------------

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

1ª

2ª

ÁREA DE CONHECIMENTO

OBJETIVA

AVALIAÇÃO DE
APTIDÃO FÍSICA

De acordo com o item 14
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

CARÁTER
ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------

TABELA 10.5
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

Atendente Administrativo II
Auxiliar de Farmácia
Técnico em Radiologia

1ª

OBJETIVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

05
05
15
25

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,50
3,00
4,50
----------

VALOR
TOTAL
17,50
15,00
67,50
100,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------------------

TABELA 10.6
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

1ª

OBJETIVA

Assistente Social
Bioquímico
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Médico C.G Plantonista
Médico 20h
Nutricionista
Odontólogo
Professor 20h
Professor de Educação Infantil II
Psicólogo
Técnico Desportivo

10.2
10.3

10.4

2ª

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

TÍTULOS

De acordo com o item 13

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

05
05
15
25

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,50
3,00
4,50
------------

-------------

-------------

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
TOTAL
17,50
15,00
67,50
100,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------

10,00

CLASSIFICATÓRIO

110,00

-------------

Os conteúdos programáticos referentes à prova objetiva são os constantes do Anexo II deste Edital.
A prova objetiva será composta de 25 (vinte e cinco) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada
questão da prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa
correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de
uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
Para ser aprovado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das
áreas de conhecimento da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
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11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
11.1

A prova objetiva será aplicada no Município de Nova Aurora, Estado do Paraná. Caso o número de candidatos
inscritos exceda a oferta de lugares existentes no município, a empresa organizadora e a Comissão Especial do
Concurso Público se reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades próximas àquelas inicialmente
determinadas para esse fim.
11.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Especial do concurso Público, em hipótese alguma, se responsabilizarão por
qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos candidatos inscritos.
11.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 08 de outubro de 2017, em horário e local a ser informado, por
meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso e no CARTÃO DE
INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
11.3 O Cartão de Informação do Candidato com o local de prova objetiva deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, a partir de 27 de setembro de 2017.
11.4 O local de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Informação, não será alterado, em hipótese
alguma, a pedido do candidato.
11.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica
transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o Cartão de
Informação do Candidato, impresso por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
11.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de
identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de
identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto,
nos termos da Lei Federal nº 9.503 art. 159, de 23/09/97.
11.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova
objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital.
11.6 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por qualquer
motivo, será eliminado do Concurso Público.
11.7 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência
temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um
Fiscal. Excepcionalmente, nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária e necessidade extrema,
em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da prova, poderá
fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal.
11.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de
estudo ou leitura.
11.9 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
11.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no
mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico predeterminados;
e) comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no subitem 17.1.3 e
17.1.4 deste Edital.
11.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no item 16
deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão ser
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela empresa organizadora
no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os candidatos retirem as
baterias dos celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja
ativado.
11.12 A empresa organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes aos
candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização da prova, ou ainda por danos neles causados.
11.13 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O candidato que
estiver armado será encaminhado à Coordenação.
11.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova,
durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 8.2.2 deste Edital.
11.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar
detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, ser adotadas medidas adicionais de
segurança.
11.16 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de Respostas
devidamente preenchida e assinada.
11.16.1 Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior conferência, desde que
isso seja feito no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra anotação será considerada tentativa de
fraude, sujeitando o candidato à eliminação do certame, nos termos do item 17.1.6 deste Edital.
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11.16.2 O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os
alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
11.16.3As marcações feitas na folha de respostas, diferente da orientação contida na capa do caderno de questões e
folha de Respostas do candidato, tais como: marcação rasurada, não preenchida integralmente e feitas a lápis, ou
ainda, amassar, molhar, dobrar, rasgar, manchar a folha de respostas, será de inteira responsabilidade do
candidato, sendo que os prejuízos advindos poderá impossibilitar a realização do processamento eletrônico,
invalidando as questões.
11.16.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do candidato.
11.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da prova
objetiva somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não poderá levar
consigo o Caderno de Questões.
11.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem o termo
de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
11.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos 60
(sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido no subitem 11.22
deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas devidamente
preenchida e assinada.
11.20 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda
estiverem realizando-a.
11.21 A prova objetiva será composta de 25 (vinte e cinco) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada
questão da prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa
correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de
uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
11.21.1A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, distribuídas e avaliadas conforme as tabelas do item 10
deste Edital.
11.22 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. Não
haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do
afastamento de candidato da sala de prova.
11.23 Os espelhos da Folha de Respostas do candidato serão divulgados no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso, na mesma data da divulgação dos resultados da prova, ficando disponível
para consulta durante o prazo recursal.
11.24 Para ser aprovado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50 % (cinquenta por cento) ou mais no total das
áreas de conhecimento da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
12.1
12.2

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a aplicação
da prova objetiva, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Os Cadernos de questões
ficarão disponíveis para serem baixadas no período de 09/10/2017 a 31/10/2017.
Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso,
devidamente fundamentado, nos termos do item 18 deste Edital.

13. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
13.1

A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para os cargos de Assistente Social, Bioquímico,
Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clinico Geral Plantonista, Médico 20H, Nutricionista,
Odontólogo, Professor 20h, Professor de Educação Infantil II, Psicólogo e Técnico Desportivo,
13.1.1 Somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem
11.24 da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
13.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentro do limite disposto no subitem
11.24, serão convocados para a prova de títulos.
13.1.3 Os candidatos não classificados dentro do limite disposto no subitem 11.24 não serão convocados para a prova de
títulos e estarão automaticamente eliminados do concurso.
13.2 A relação dos candidatos habilitados para participar da Prova de Títulos, a data para preencher o Formulário de
Cadastro de Títulos e o período em que os títulos deverão ser enviados, serão divulgados em edital próprio a ser
publicado oportunamente.
13.2.1 Todos os documentos que se pretende pontuar deverão ser preenchidos numa única vez no formulário de cadastro
de títulos, conforme disposto na Tabela 13.1 e 13.2.
13.2.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o cadastramento dos títulos no site, o envio dos documentos e a
comprovação dos títulos.
13.3 Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão:
a)
preencher
o
formulário
de
cadastro
de
títulos
disponível
no
endereço
eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso;
b)
após completado o preenchimento, imprimir duas vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter uma para si e
enviar a outra juntamente com os títulos cadastrados para avaliação via Sedex com AR (Aviso de Recebimento)
para o endereço informado nas etiquetas geradas:
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DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 40
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Município de Nova Aurora
- PROVA DE TÍTULOSNOME DO CANDIDATO:XXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

13.4

A prova de títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, de acordo com a Tabela 13.1 e 13.2
deste Edital;
13.4.1 a prova de títulos terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados
seja superior a este valor, conforme disposto na Tabela 13.1 e 13.2 deste Edital;
13.5 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e verso,
autenticadas por cartório competente e rubricados pelo candidato.
13.6 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e Doutorado,
será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE), ou está de acordo com as
normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão de pósgraduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar, no qual conste a carga
horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, a comprovação da apresentação e
aprovação da monografia. A declaração deverá também atestar que o curso atende às normas da Lei nº
9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE. Deverá constar ainda declaração da
instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato
legal de credenciamento da instituição. Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta
de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito.
13.7 Para os cursos de mestrado e doutorado concluídos no exterior será aceito apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
13.8 Os certificados/declarações ou diplomas de pós-graduação, em nível de especialização lato sensu, deverão
conter a carga horária cursada.
13.9 Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento:
13.9.1Comprovados mediante apresentação de certificado ou atestados expedidos pela entidade realizadora; os cursos
devem ser relacionados com a área de habilitação do emprego pretendido;
13.10 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros, e
se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições, dos órgãos expedidores e à perfeita
avaliação do documento.
13.11 Não serão avaliados os documentos:
a) postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de
títulos;
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não
estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação;
e) sem data de expedição;
f) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior
no Brasil e sem tradução juramentada.
13.12 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos estabelecido
na Tabela 13.1 não serão considerados.
13.13 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos.
13.14 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese nenhuma, tampouco serão fornecidas cópias dos
mesmos.
13.15 Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos documentos apresentados, o
candidato terá anulada a respectiva pontuação atribuída, sem prejuízo das cominações legais cabíveis.
13.17 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 13.1 e 13.2.
13.18 A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
13.19 Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos
do item 18 deste Edital.
TABELA 13.1
AOS CARGOS: Professor 20h, Professor de Educação Infantil II
ITEM

1

2

TÍTULOS
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na
área do cargo a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de
conclusão de curso de doutorado na área do cargo a que concorre, desde que
acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na
área do cargo a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de
conclusão de curso de mestrado na área do cargo a que concorre, desde que
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PONTOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

3,00
(por título)

3,00

2,00
(por título)

2,00
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3

4

acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga
horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre. Também será aceita
a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização na área
do cargo a que concorre, desde que acompanhada de histórico escolar.
Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento, comprovados mediante
apresentação de certificado ou atestado expedido pela entidade realizadora; os
cursos devem ser relacionados com a área de habilitação do cargo pretendido.
Realizados nos últimos 5 (cinco) anos.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

1,00
(por título)

3,00

0,50
(por título)
Acima de 20horas
completas de curso
Comprovado

2,00

10,00

TABELA 13.2
AOS CARGOS: Assistente Social, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clinico Geral Plantonista, Médico 20h,
Nutricionista, Odontólogo, Psicólogo e Técnico Desportivo.
PONTUAÇÃO
ITEM
TÍTULOS
PONTOS
MÁXIMA
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de doutor) na
área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de
4,00
1
4,00
conclusão de curso de doutorado na área do emprego a que concorre, desde que
(por título)
acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de mestre) na
área do emprego a que concorre. Também será aceito certificado/declaração de
3,00
2
3,00
conclusão de curso de mestrado na área do emprego a que concorre, desde que
(por título)
acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com carga
horária mínima de 360 h/a na área do emprego a que concorre. Também será
1,00
3
aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de especialização
3,00
(por título)
na área do emprego a que concorre, desde que acompanhada de histórico
escolar.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00

14. DA AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA
14.1

14.1.1
14.2
14.2.2
14.3
14.4

14.4.1
14.4.2
14.5

A Avaliação de Aptidão Física será realizada na cidade de Nova Aurora, para os cargos de Auxiliar de Obras,
Auxiliar Operacional, Coveiro, Gari e Servente de Serviços Gerais, somente será convocado para participar desta
fase do certame o candidato que obter a pontuação estabelecida no subitem 11.24 e que estiver classificado até
a 30ª(trigésima) posição, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto no subitem anterior, serão
convocados para a Avaliação de Aptidão Física.
O candidato será considerado APTO ou INAPTO na avaliação de aptidão física, sendo eliminado do certame o
candidato considerado INAPTO, conforme critérios da Tabela 14.1.
A avaliação de aptidão física, de caráter eliminatório, é assim constituído:
a) Teste de Dinamometria (Força Muscular);
b) Shuttle Run;
O local, a data e o horário da avaliação de aptidão física serão oportunamente divulgados em Edital de
convocação para realização desta prova.
Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação de aptidão física com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos de:
a) documento oficial de identificação com foto (original);
b) roupa apropriada para prática de atividades físicas;
c) atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos 30 (trinta)
dias anteriores à data de realização dos testes.
No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a avaliação de aptidão
física ou a realizar exercícios físicos, conforme modelo constante no Anexo III.
O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde não conste
expressamente que o candidato está apto a realizar a avaliação de aptidão física, ou a realizar exercícios físicos,
será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do certame.
A avaliação de aptidão física será realizada e avaliada de acordo com o descrito na Tabela 14.1, conforme segue:

TABELA 14.1
SHUTTLE RUN (traduzido: corrida de ir e vir)
DESCRIÇÃO
Objetivo: Avaliação da agilidade neuro-motora e da velocidade.
Material: 02 (dois) tacos de madeira, 01 (um) cronômetro e espaço livre de obstáculos.
Procedimento: O candidato coloca-se atrás do local de largada, com o pé o mais próximo possível da linha de saída.
Dado o comando de voz do avaliador o candidato inicia o teste com o acionamento concomitante do cronômetro. O
candidato em ação simultânea corre à máxima velocidade até os tacos equidistantes da linha de saída a 9,14 m (nove
metros e quatorze centímetros), pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse taco atrás da linha
de partida. Em seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo taco, procedendo da mesma forma. O
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cronômetro é parado quando o candidato deposita o segundo e último taco no solo e ultrapassa com pelo menos um
dos pés a linha final. Ao pegar ou deixar o taco, o candidato terá que cumprir uma regra básica do teste, ou seja, transpor
pelo menos um dos pés as linhas que limitam o espaço demarcado. O taco não deve ser jogado, mas sim, depositado ao
solo.
Número de Tentativas: 02 (duas); O candidato terá duas chances para realizar a prova de shuttle run, sendo considerado
válido o seu melhor tempo.
Tempo de execução: até exatos 15 segundos (feminino) e 12 segundos (masculino).
O resultado a ser considerado será aquele de maior valor e o(a) candidato(a) será
considerado(a) APTO(A) ou INAPTO(A).

TESTE DE DINAMOMETRIA (Força Muscular)
DESEMPENHO MÍNIMO PARA APROVAÇÃO
MASCULINO: 35 KGF
FEMININO: 30KGF
O TESTE OBEDECERÁ AOS SEGUINTES CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:
DESCRIÇÃO
Os procedimentos para a execução do Teste de Dinamometria Manual obedecerão aos seguintes aspectos: O (a)
candidato (a) deverá posicionar-se em pé, com afastamento lateral das pernas, os braços ao longo do corpo, o punho e
antebraço em posição de pronação, segurando o dinamômetro na linha do antebraço. Na posição indicada, o (a)
candidato (a) deverá realizar a maior tensão possível de flexão dos dedos, com a preensão da barra móvel do
dinamômetro entre os dedos e a base do polegar. Não será permitida nenhuma movimentação do cotovelo e punho. O
(A) candidato (a) terá 3 (três) tentativas sendo estas de contração máxima e que devem ser realizadas
de forma alternada, em cada uma das mãos. O resultado a ser considerado será aquele de maior valor
e o(a) candidato(a) será considerado(a) APTO(A) ou INAPTO(A).

14.7
14.8

Para ser considerado APTO o candidato deverá atingir o desempenho mínimo em todos os testes.
Será considerado INAPTO na avaliação de aptidão física o candidato que não alcançar o mínimo exigido, ou que
não apresentar-se na data ou no horário estabelecido para a sua realização, será considerado inapto e,
consequentemente, eliminado do Concurso Público, não tendo classificação alguma no certame.
14.9 O candidato deverá se preparar para a realização da avaliação de aptidão física com a antecedência
necessária, e prevendo diversidade de local, clima, terreno, dentro de diversos fatores exógenos os quais não
poderão ser utilizados pelo candidato como empecilho para a realização dos testes.
14.9.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (período menstrual, gravidez, indisposições, cãibras,
contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização dos testes ou diminuam a capacidade física dos
candidatos não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
14.9.2. Os testes serão realizados, impreterivelmente, na data agendada e publicada em Edital, inexistindo possibilidade
de marcar segunda chamada.
14.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivos resultados obtidas na avaliação de
aptidão física será divulgada em edital no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org/concurso.
14.11 Quanto ao resultado avaliação de aptidão física caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado,
nos termos do item 18 deste Edital.
15. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
15.1 A Prova Prática será realizada para os cargos de Motorista de Veículo Pesados, Operador de Máquinas e Pedreiro
15.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação
estabelecida no subitem 11.24 e estar classificado até o limite disposto na Tabela 15.1, além de não ser eliminado
por outros critérios estabelecidos neste Edital.
15.1.2 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto no subitem anterior, serão
convocados para a prova prática.
15.1.2 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 15.1, ainda que tenham a nota
mínima prevista no subitem 11.24, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.
Tabela 15.1
PROVA PRÁTICA
Classificação Máxima para
Cargo
Convocação
Motorista de Veículos Pesados
30ª (trigésima posição)
Operador de Máquinas
20ª (vigésima posição)
Pedreiro
20ª (vigésima posição)
15.2 A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.
15.2.1 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 10 (dez) pontos, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,
na prova prática, para não ser eliminado do certame.
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15.3

O local, a data e o horário da prova serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização
da prova prática.
15.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento oficial de identificação com foto (original).
15.4.1 Os candidatos inscritos ao cargo de Motorista de Veículos Pesados e Operador de Máquinas deverão apresentar
também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original), válida, conforme requisito mínimo para o cargo, bem
como 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de realização da prova prática. O candidato que não apresentar
a CNH, conforme o requisito mínimo para o cargo previsto no Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova
prática e estará automaticamente eliminado do certame.
15.5 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito nas Tabelas 15.2, 15.3 e 15.4 deste Edital.
TABELA 15.2
MOTORISTA
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: Prova de Direção Veicular, que será realizado em percurso pré-determinado, na presença de examinador, quando
será avaliado o comportamento do candidato com relação às regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do
veículo, tais como:
a) rotação do motor;
b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;
c) localização do veículo na pista;
d) velocidade desenvolvida;
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;
f) obediência às situações de trajeto;
g) outras situações verificadas durante a realização do exame.
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as faltas eliminatórias do Inciso I do
Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja:
a) Transitar na contramão da direção;
20,00 pontos
b) Avançar o sinal vermelho do semáforo;
c) Provocar acidente durante a realização do exame;
d) Não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN serão consideradas falta do
grupo III (falta Grave), conforme quadro abaixo.
Grupo
Faltas
Pontos negativos
I
Leve
4,00
II
Média
5,00
III
Grave
6,00
No decorrer do exame de direção veicular serão registradas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do total de
pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo de prova: até 20 (vinte) minutos.
TABELA 15.3
OPERADOR DE MÁQUINAS
(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA).
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de manutenção, condução e
operação de máquina na realização da tarefa.
Itens que serão avaliados:
I - Manutenção (verificação das condições da máquina) de 0,00 (zero) a 3,00 (três) pontos;
II – Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a
qualidade apresentada: de 0,00 (zero) a 17,00 (dezessete) pontos.
20,00 pontos
Obs. O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização do teste, por uma das máquinas/equipamentos
disponibilizadas para realização do teste prático.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do
certame.
Tempo de prova: até 30 (trinta) minutos.
TABELA 15.4
PEDREIRO
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: Confecção de uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas) de seis furos, utilizando argamassa preparada
anteriormente, de aproximadamente 1 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta) centímetros de altura, cada lado da
parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 1 (um) centímetro.
20,00 pontos
Itens que serão avaliados:
I - Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria: de 0,00 (zero) a 8,00 (oito) pontos;
II - Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria: de 0,00 (zero) a 8,00 (oito) pontos;
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III - Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento de 0,00 (zero) a 2,00 (dois) pontos;
IV Amarração dos tijolos: 0,00 (zero) a 2,00 (dois) pontos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente eliminado do
certame.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

15.6

A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a
realização da mesma.
15.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova prática
não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
15.8 Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário determinado para o início
de sua realização será automaticamente excluído do concurso.
15.9 Quando a realização da prova prática envolver a operação de veículos e equipamentos que possam oferecer
ameaça à integridade física dos candidatos, da equipe examinadora ou de quaisquer presentes, o examinador
responsável poderá eliminar o candidato da prova prática, e consequentemente do concurso, quando este
declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do veículo e/ou equipamento a ser utilizada na prova, ou
caso aja de forma imprudente ou imperita.
15.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova prática será
divulgada em edital no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
15.11 Quanto ao resultado da prova prática caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos
do item 18 deste Edital.
16. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
16.1

Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínimas
exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
16.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que concorrem.
16.2 Para os cargos de Nível Fundamental: Motorista de Veículo Pesados, Operador de Máquinas e Pedreiro a Nota Final
será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova prática.
16.2.1 Para os cargos de Nível Fundamental: Auxiliar de Obras, Auxiliar Operacional, Coveiro, Gari e Servente de Serviços
Gerais, o candidato deverá obter a pontuação estabelecida no subitem 11.24 e ter sido considerado APTO na
Avaliação de Aptidão Física.
16.2.1 Para os demais cargos de Nível Fundamental, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na
prova objetiva.
16.3 Para o cargo de Nível Médio: Atendente Administrativo II, Auxiliar de Farmácia e Técnico em Radiologia, a Nota
Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na prova objetiva.
16.4 Para o cargo de Nível Superior: Assistente Social, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico
Clinico Geral Plantonista, Médico 20H, Nutricionista, Odontólogo, Professor 20h, Professor de Educação Infantil II,
Psicólogo e Técnico Desportivo, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva, e na prova de
títulos.
16.5 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de
publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; quando houver;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Matemático, quando houver;
e) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais e Atualidades, quando houver;
f) obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando houver;
g) obtiver maior pontuação na Prova de Títulos, quando houver;
h) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a”
deste subitem), considerando dia, mês, ano;
i) Sorteio Público.
16.6 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de duas listagens, a saber:
a) Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;
b) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com
Deficiência e como Pessoa preta ou parda em ordem de classificação.
17. DA ELIMINAÇÃO
17.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
17.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o seu início.
17.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de
terceiros.
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17.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente
das orientações deste Edital:
a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;
b) Carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
17.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente
das orientações do item 11.10 e 11.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem ser obrigatoriamente
acondicionados em envelope para guarda de pertences fornecido pela empresa organizadora.
a) Equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook,
gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; relógio de qualquer
espécie, que emita ruídos e/ou sons.
17.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades
presentes ou com os demais candidatos.
17.1.6 Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos.
17.1.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
17.1.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
17.1.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
17.1.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
17.1.11 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas.
17.1.12 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação.
17.1.13 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
17.1.14 ausentar-se da sala portando o caderno de questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem
11.22.
17.1.15 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
17.1.16 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste Edital para ser considerado habilitado em qualquer uma das
fases do certame.
17.1.17 Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer objeto
relacionado nos subitens 17.1.3 e 17.1.4.
17.1.18 Não obter 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva
17.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento ilícito, suas
provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.
18. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
18.1

Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Especial do Concurso Público, no
prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
a) Contra o indeferimento da Isenção CadÚnico;
b) Contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição
como Pessoa com Deficiência;
c) Contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
d) Contra o resultado da prova objetiva;
e) Contra o resultado da prova Física;
f) Contra o resultado da prova prática;
g) Contra o resultado da prova de títulos;
h) Contra a nota final e classificação dos candidatos.
18.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos
recursos no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso, sob pena de perder o prazo recursal.
18.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
18.3.1 A empresa organizadora submeterá os recursos à Comissão Especial do Concurso Público que decidirá sobre o
pedido de reconsideração e divulgará o resultado, por meio de Edital disponibilizado no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
18.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso previsto na alínea
“c” do subitem 18.1, os recursos deverão estar acompanhados de citação da bibliografia.
18.5 Especificamente para o caso previsto na alínea “c” do subitem 18.1, admitir-se-á um único recurso por questão
para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos.
18.6 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas
serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
18.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o
resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito.
18.8 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
18.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 18.1 deste Edital.
18.10 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo
estabelecido neste Edital não serão apreciados.
18.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar
a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a aprovação.
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18.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
18.13 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
18.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao
candidato.
18.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
18.16 Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso. Não
serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
18.16.1As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão disponíveis para
consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso por 10 (dez) dias, a
contar da data de publicação do edital de resultado a que se refere.
18.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, empresa responsável pela
organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.
19 DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
19.1

O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela
Município de Nova Aurora - PR e publicado em Diário Oficial do Município e nos endereços
www.fundacaofafipa.org.br/concurso e www.novaaurora.pr.gov.br, em duas listas, em ordem classificatória e
pontuadas: lista contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e
outra somente com a classificação dos candidatos com deficiência.

20. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
20.1

Após a homologação a convocação para posse será publicada no Órgão Oficial do Município e no endereço
eletrônico oficial do Município de Nova Aurora, www.novaaurora.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.

21. DA NOMEAÇÃO
21.1

A nomeação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de acordo
com a necessidade, disponibilidade e conveniência do Município de Nova Aurora - PR, respeitando ordem de
classificação e a vigência do Edital.
21.1.1 Até o encerramento da vigência do edital, deverão ser convocados todos os candidatos aprovados dentro do
número de vagas ofertado para o respectivo cargo público, salvo no caso de prorrogação, caso em que a
convocação poderá ser postergada até o final de referido prazo.
21.2
O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
21.3
A nomeação no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município. O candidato convocado
somente será nomeado ser for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja
considerado inapto para exercer o cargo, não será nomeado, perdendo automaticamente a vaga, sendo
convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.
21.3.1 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia médica para a
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.
21.3.2 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para o
exercício do cargo, este não será considerado apto à contratação e deixará sua vaga disponível para o
próximo candidato na ordem de classificação.
21.4
A nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá apresentar
os seguintes documentos
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) Cópia do documento de Identificação;
e) Cópia do Cartão do CPF;
f) Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito
do cargo;
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) Certidão Negativa Criminal e Cível, expedida pela Comarca onde reside;
k) Cópia do comprovante de residência;
l) Número do PIS/PASEP;
m) Outros documentos listados no momento do ato convocatório.
21.5 O candidato, após a nomeação, deverá comparecer à Diretoria de Recursos Humanos do município de Nova
Aurora - PR , no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do Edital de nomeação, munido de
documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 3 e subitem 21.4.
Edital nº 01/2017 PM Nova Aurora

Página 16

22. DA NOMEAÇÃO
22.1

Serão nomeados, gradativamente, através do Diário Oficial do Município, os candidatos aprovados em todas as
etapas do concurso, para investidura no cargo e cumprimento do estágio probatório de três anos.
22.1.1 O provimento dos cargos ficará a critério do Município de Nova Aurora– PR e obedecerá, rigorosamente, à ordem
de classificação.
22.2 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para nomeação e
início do estágio probatório.
22.3 Caberá o Município de Nova Aurora – PR a definição da data de nomeação dos candidatos, não sendo permitida
modificação desta data para qualquer fim que não seja necessidade e conveniência da Administração.
22.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data do da posse ou a prática de
falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis.
23. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
23.1

23.2
23.3
23.4

23.5
23.6
23.7
23.8
23.9

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não estiver
consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado
ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Município de Nova Aurora - PR, no endereço eletrônico
www.novaaurora.pr.gov.br e www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, mesmo que já
tenha sido divulgado o resultado deste Concurso Público e embora tenha sido aprovado, levará à sua eliminação,
sem direito a recurso, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição.
A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso
Público.
O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial, poderá requerer essas alterações
por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato, via Sedex com AR (Aviso de Recebimento), que deve ser
enviado para o endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º
andar, Centro, CEP 87.705-190, Paranavaí/PR, ou para o e-mail candidato@fafipa.org, anexando documentos que
comprovem tal alteração e documento oficial com foto, com expressa referência ao Concurso, cargo e número
de Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados e, após essa data, deverá fazer isso junto
à Prefeitura do Município de Nova Aurora – PR, situada à Rua São João, 354. CENTRO - CEP: 85410-000, Nova Aurora
– PR ou enviar a documentação via SEDEX com AR, para esse mesmo endereço, aos cuidados da Comissão
Especial do Concurso Público nº 01.01/2017.
Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br/concurso.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público em conjunto com a empresa
organizadora.
Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua
publicação.
A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex para o
endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro,
CEP 87.705-190, Paranavaí/PR.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Nova Aurora, 11 de agosto de 2017.

Pedro Leandro Neto
Prefeito do Município
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO I – DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2017
DAS ATRIBUIÇÕES
ASSISTENTE SOCIAL
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por projetos, equipamentos, materiais, informações e supervisão de terceiros.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Presta serviços de âmbito social à indivíduos e grupos, identificando e analisando seus problemas e necessidades materiais
e psíquicas ou de outra ordem, aplicando métodos e processos básicos do serviço social para prevenir ou eliminar
desajustes de natureza biopsicossocial e promover a integração ou reintegrações dessas pessoas à sociedade.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Estuda e analisa as causas de desajustamento social, estabelecendo planos de ação que busquem o restabelecimento da
normalidade do comportamento dos indivíduos em relação a seus semelhantes ou ao meio social;
Aconselha e orienta indivíduos afetados em seu equilíbrio emocional para conseguir o seu ajustamento ao meio social;
Promove o auxílio às pessoas que estão em dificuldades decorrentes de problemas psicosociais, como menores carentes
ou infratores, quanto à agilização de exames, fornecimento de medicamentos e outros fatores que facilitem e auxiliem a
recuperação de pessoas com problemas de saúde;
Elabora diretrizes, atos normativos e programas de assistência social, promovendo atividades educativas, recreativas e
culturais, para assegurar o progresso e melhoria do comportamento individual;
Assiste às famílias nas suas necessidades básicas, orientando-as e fornecendo-lhes suporte material, educacional, médico
ou de outra natureza, para melhorar sua situação e possibilitar uma convivência harmônica entre os membros;
Organiza programas de planejamento familiar, materno-infantil, atendimento a hansenianos e desnutridos, bem como
demais enfermidades graves;
Elabora e emite pareceres sócio-econômicos, relatórios mensais de planejamento familiar e relação de material e
medicamentos necessários para atender a demanda dos atendimentos;
Participa de programas de reabilitação profissional, integrando equipes técnicas multiprofissionais, para promover a
integração ou reintegração profissional de pessoas física ou mentalmente deficientes por doenças ou acidentes
decorrentes do trabalho;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
ATENDENTE ADMINISTRATIVO II
PRÉ-REQUISITOS: Ensino médio completo.
RESPONSABILIDADE: Por material de expediente, documentos e informações.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxilia na realização de atividades que compreendam uma rotina administrativa nos diversos setores
e/ou departamento municipais, bem como faz os primeiros atendimentos aos indivíduos que procuram a administração
publica municipal, identificando-os e os direcionando para os locais desejados, junto a administração, fazendo assim um
pré-atendimento, manipula equipamentos telefônicos, estabelecendo comunicações internas e externas, zela pelo
equipamento comunicando defeitos, solicitando conserto e sua manutenção. Registrar a duração e/ou custo das ligações.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Coleta dados diversos, consultando documentos, arquivos e fichários para obter informações necessárias ao cumprimento
da rotina administrativa;
Recepciona o público em geral, anunciando-os ao setor que forem encaminhados;
Envia e recebe correspondências ou produto, fazendo a entrega de correspondência aos devidos setores ou servidores;
Efetuar telefonemas, atender telefone e transferir chamadas telefônicas;
Marca reuniões;
Atuar com ética no exercício da função: imagem profissional, imagem da organização, sigilo profissional, relacionamento
com colegas e superiores;
Executa serviços de digitação em geral;
Efetua anotações e entrega de recados aos Secretários, Diretores e servidores;
Consulta e coleta documentos, transcrições, arquivos e fichários;
Opera a máquina fotocopiadora, sempre que for necessário;
Protocola documentos, notas fiscais, recibos e outros, para empenho;
Mantém em ordem as funções burocráticas do setor, que envolvam números e papéis;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Zelar pelo equipamento comunicando defeitos, solicitando conserto e sua manutenção.
Registra a duração e/ou custo das ligações;
Efetua cálculos com o auxílio de máquina de calcular, para obter informações necessárias ao cumprimento da rotina
administrativa;
Participa da atualização de fichários e arquivos, classificando os documentos por ordem alfabética, para possibilitar um
controle sistemático dos mesmos;
Poderá exercer a função de telefonista/recepcionista nos diversos órgãos da Administração em Geral;
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Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR DE FARMÁCIA
PRÉ-REQUISITOS: Ensino médio completo.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, materiais, informações e medicamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxilia no preparo e fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, estocando e
manipulando produtos já preparados, fazem o atendimento das pessoas que necessitam dos medicamentos, auxiliando os
farmacêuticos.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Recebe, confere, classifica, armazena e distribui medicamentos e substâncias correlatas;
Faz controle de estoque;
Registra as entradas e saídas de medicamentos;
Auxilia no descarregamento de medicamentos, matérias médico-hospitalares;
Executa serviços de digitação em geral;
Atende as pessoas, verificando as receitas médicas, embrulhando e entregando;
Registra os produtos fornecidos, para possibilitar melhor controle de estoque;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR DE OBRAS
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (série iniciais).
RESPONSABILIDADE: Por materiais e ferramentas.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Auxilia nos trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, utilizando processos e
instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar prédios e obras similares.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras, bem
como assenta tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos;
Auxilia na construção de passeios nas ruas e meios fios;
Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material similar;
Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada no assento de
alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins;
Auxilia na construção de alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou
seguindo o desenho e forma indicadas e unindo-os com argamassa;
Efetua o reboco das estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas;
Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do
mestre de obras;
Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos,
trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros;
Colabora com a limpeza e organização do local que está trabalhando;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
AUXILIAR OPERACIONAL
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (séries iniciais), preferencialmente completo.
RESPONSABILIDADE: Por materiais e equipamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: O servidor irá realizar atividades de natureza multifuncional, a fim de fornecer auxílio na execução de
diversos trabalhos no interior de unidades organizacionais e no ambiente externo. Pode realizar atividades em diversas
áreas, sempre a fim de dar apoio no dia a dia de trabalhos manuais no interior e exterior das unidades organizacionais.
Para ser um auxiliar operacional não é necessária nenhuma formação técnica ou específica.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
No dia a dia, o auxiliar operacional irá realizar atividades como ações operativas de auxiliar, varrer, podar, cortar, limpar,
lavar, preparar, servir, transportar, escavar, assentar, caminhar, subir escadas, operar, manusear, arrumar, organizar,
executar, controlar, carregar e descarregar, em benefício do exercício das funções necessárias ao adequado
funcionamento da Administração Municipal.
Executar conservação, reposição de material, limpeza e desinfecção em geral nas dependências físicas e bens
patrimoniais da Instituição;
Auxiliar nos trabalhos relativos à construção civil, marcenaria, serralharia, jardinagem, pintura e eletricidade;
Auxiliar na manutenção das instalações onde se realizam as atividades;
Abrir, fechar e limpar valas;
Limpar e desobstruir caixas de captação e bueiros, entre outros;
Podar árvores e grama;
Coleta de Lixo comum e/ou reciclável;
Executar serviços de conservação e limpeza de estradas, jardins, praças, vias, logradouros, cemitérios públicos, terrenos
baldios e outros, tampando buracos, capinando, roçando com foices, varrendo e fazendo remoção de entulhos;
Auxiliar na implantação de estradas, executando serviços inerentes a sua função;
Plantar e regar folhagens, árvores, grama, flores, entre outros, em parques, jardins e logradouros públicos;
Pintar meio-fio e troncos de árvores;
Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
BIOQUÍMICO
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PRÉ-REQUISITOS: Curso Superior específico e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, materiais, informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realiza pesquisas sobre a composição, funções e processos químicos dos organismos vivos,
desenvolvendo experiências, testes e análises, e estudando a ação química de alimentos, medicamentos e outras
substâncias sobre tecidos e funções vitais, para incrementar os conhecimentos científicos e determinar suas aplicações,
bem como supervisiona a realização de todos os exames laboratoriais, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre os
exames efetuados.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Realiza experiências, testes e análises em organismos vivos, observando os mecanismos químicos de suas funções vitais,
como respiração, digestão, crescimento e envelhecimento, para determinar a composição química desses organismos;
Executa e/ou supervisiona a realização de todos os exames laboratoriais, emitindo laudos, pareceres e diagnósticos sobre
os exames efetuados;
Coordena, executa e acompanha as atividades específicas do laboratório de análises clínicas, desde a recepção (coleta)
do material para exame e análise, até a entrega do laudo final ao paciente;
Estuda a ação química de alimentos, medicamentos, soros, hormônios e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais,
analisando os aspectos químicos da formação de anticorpos no sangue e outros bioquímicos, para verificar os efeitos
produzidos no organismo e determinar a adequação relativa de cada elemento;
Supervisiona e/ou executa análises hematológicas, sorológicas, bacteriológicas, parasitológicas, cronológicas e outras
utilizando-se de aparelhos e técnicas específicas do laboratório;
Utiliza técnicas específicas de cultura e antibiograma, comparando os resultados com gráficos de interpretação para
fornecer o diagnóstico laboratorial, visando complementar o diagnóstico médico;
Assume a responsabilidade pelos resultados dos exames realizados no laboratório, assinando os laudos para dar maior
segurança aos requisitantes;
Pode fazer pesquisas quantitativas e qualitativas em amostras de materiais, dos exames requisitados pelos médicos;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
COVEIRO
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (séries iniciais), preferencialmente completo.
RESPONSABILIDADE: Por materiais e equipamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trabalham garantindo a organização dos cemitérios, a limpeza das covas e jazigos, cavando e
cobrindo sepulturas, carregando caixões, realizando sepultamentos e exumações, entre outras funções.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
preparar sepulturas, escavando a terra e escorando as paredes da abertura, ou retirando a lápide e limpando o interior
das covas já existentes, para o sepultamento
carregar e colocar o caixão na cova aberta
manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na sepultura
fecha a sepultura, recobrindo-a de terra e cal ou fixando-lhe uma laje, para assegurar a inviolabilidade do túmulo manter a
limpeza e conservação de jazigos e covas
realizar exumação dos cadáveres
realizar, em alguns casos, a cremação do cadáver
zelar pela conservação de cemitérios, máquinas e ferramentas de trabalho
zelar pela segurança do cemitério.
FARMACÊUTICO
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, materiais, informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prepara e fornece medicamentos de acordo com prescrições médicas, preparando produtos
farmacêuticos segundo fórmulas estabelecidas, bem como realiza pesquisas sobre a composição, função e processos
químicos dos organismos vivos, desenvolvendo experiências, testes e análises, e estudando a ação química de alimentos,
medicamentos e outras substâncias sobre tecidos e funções vitais, para incrementar os conhecimentos científicos e
determinar suas aplicações.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Manipula insumos farmacêuticos, como medicação, pesagem e mistura, utilizando instrumentos especiais e fórmulas
químicas, para atender a produção de remédios e outros preparos;
Subministra produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário apropriado;
Controla entorpecentes e produtos equiparados, através de mapas, guias e livros, assim atendendo a dispositivos legais;
Analisa produtos farmacêuticos, valendo-se de métodos químicos, para verificar qualidade, teor, pureza e quantidade de
cada elemento na composição;
Orienta os responsáveis por farmácias e drogarias para que cumpram as leis vigentes;
Assessora as autoridades superiores no preparo de informativos e relatórios sobre legislação e assistência farmacêutica;
Fornece sempre que solicitado subsídio para elaboração de ordens de serviço, portarias, pareceres e manifestos;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
FISIOTERAPEUTA
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, aparelhos, informações e documentos.
Edital nº 01/2017 PM Nova Aurora

Página 20

CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Trata sequelas de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de acidentes
vascular-cerebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinessioterapia, eletroterapia, hidroterapia, mecanoterapia,
massoterapia, fisioterapia desportiva e técnicas especiais de reeducação muscular para obter o máximo de recuperação
funcional dos órgãos e tecidos afetados.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Avalia e reavalia o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares e funcionais;
Faz pesquisas de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de atividades para identificar o nível de capacidade
funcional dos órgãos afetados;
Planeja e executa tratamentos de afecções reumáticas, sequelas de acidentes vascular-cerebral e outros;
Ensina exercícios físicos de preparação e condicionamento pré e pós-parto, fazendo demonstrações e orientando a
parturiente para facilitar o trabalho de parto;
Presta atendimento a pessoas com membros amputados, fazendo treinamentos nas mesmas, visando à movimentação
ativa e independente com o uso das próteses;
Faz relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinando-os sistematicamente
para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade;
Manipula aparelhos de utilidade fisioterápica;
Controla o registro de dados, observando as anotações das aplicações e tratamentos utilizados, para elaborar boletins
estatísticos;
Ensina exercícios corretivos, orientando e treinando o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover
correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea;
Supervisiona e avalia atividades dos auxiliares, orientando-os na execução das tarefas, para possibilitar a execução correta
de exercícios físicos e a manipulação de aparelhos mais simples;
Assessora autoridades superiores em assuntos de fisioterapia preparando informes, relatórios, documentos e pareceres;
Coordena e acompanha programas para o desenvolvimento do educando na escola regular ou em outra modalidade de
atendimento em educação especial;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
FONOAUDIÓLOGO
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, aparelhos, informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Identifica problemas relacionados à comunicação humana, tanto verbal quanto não verbal,
empregando técnicas e/ou aparelhos específicos para avaliação, visando o treinamento fonético, dicção e outras para
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação da fala.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Elabora programas de prevenção ao nível de saúde auditiva;
Avalia as deficiências de comunicação do paciente, tanto verbal como não verbal, tais como: fala, linguagem, voz,
audição, leitura e escrita;
Realiza exames fonéticos da linguagem audiométrica e outras técnicas próprias, para o diagnóstico de limiares auditivos,
bem como visando estabelecer o plano de treinamento ou fonoterapia;
Programa, desenvolve e supervisiona o treinamento de voz, fala, linguagem, compreensão do pensamento verbalizado e
outros;
Faz demonstração de técnicas de respiração e empostação da voz, orientando o treinamento fonético, auditivo de
dicção e organização do pensamento em palavras, visando a reeducação ou reabilitação do paciente;
Auxilia no diagnóstico de lesões auditivas do ouvido externo, médio e interno, fornecendo dados para indicação de
aparelhos auditivos;
Emite parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios,
para complementar o diagnóstico;
Participa de equipes multiprofissionais para identificação de distúrbios de linguagem em suas formas de expressão e
audição, emitindo parecer de sua especialidade, para estabelecer o diagnóstico e tratamento;
Prepara informes e documentos em assuntos de fonoaudiologia, a fim de possibilitar subsídios para elaboração de ordens
de serviço, portarias, pareceres e outros, bem como, orientações para pais e professores;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
GARI
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (séries iniciais), preferencialmente completo.
RESPONSABILIDADE: Por materiais e equipamentos
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realiza trabalhos de limpeza em geral a fim de manter as condições de higiene, guarda,
conservação e asseio dos locais públicos do município, bem como pode executar, quando necessário, trabalhos inerentes
à manutenção e conservação de jardins e hortas.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Executa o serviço de limpeza das vias, utilizando pás, vassouras apropriadas, ferramentas e máquinas, para manter a
conservação e limpeza do município;
Separa os entulhos em tipos, empilhando-os para processar o reaproveitamento ou sucateamento, a fim de proteger o
ambiente;
Reúne, amontoa e recolhe a poeira, fragmentos e detritos espalhados, que causem incomodo ou ofereçam perigo aos
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munícipes, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-lo;
Efetua a capinação de ervas daninhas que prejudiquem o aspecto e asseio do município;
Zela pela conservação dos equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas, observando as normas de segurança e
conservação, para obter melhor aproveitamento;
Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a
continuidade do trabalho;
Zela pela conservação da limpeza do pátio, vias e locais públicos;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO 20H
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico (Clínico Geral) e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por materiais, equipamentos, aparelhos informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Aplica os conhecimentos de medicina na prevenção e diagnóstico das doenças do corpo humano,
efetuando exames médicos, avaliando o estado geral em que o paciente se encontra e emitindo diagnóstico com a
respectiva prescrição de medicamentos e/ou solicitação de exames, visando à promoção da saúde e bem estar da
população.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Recebe e examina os pacientes de sua especialidade, auscultando, apalpando ou utilizando instrumentos especiais, para
determinar o diagnóstico ou conforme necessidades requisitar exames complementares ou encaminhar o paciente para
outra especialidade médica;
Analisa e interpreta resultados de exames diversos, tais como de laboratório, Raio-X e outros para informar ou confirmar
diagnóstico;
Prescreve medicamentos, indicando a dosagem e respectiva via de administração dos mesmos;
Presta orientações aos pacientes sobre meios e atitudes para restabelecer ou conservar a saúde;
Anota e registra em fichas específicas, o devido registro sobre os pacientes examinados, anotando conclusões
diagnósticas, evolução da enfermidade e meios de tratamento, para dar a orientação terapêutica adequada a cada
caso;
Atende determinações legais, emitindo atestados conforme a necessidade de cada caso;
Participa de inquéritos sanitários, levantamentos de doenças profissionais, lesões traumáticas e estudos epidemiológicos,
elaborando e/ou preenchendo formulários próprios e estudando os dados estatísticos, para estabelecer medidas
destinadas a reduzir a morbidade e mortalidade, decorrentes de acidentes do trabalho, doenças profissionais e doenças
de natureza não-ocupacionais;
Participa de programas de vacinação, orientando a seleção da população e o tipo e vacina a ser aplicada, para prevenir
moléstias transmissíveis;
Atende urgências clínicas, cirúrgicas ou traumatológicas;
Emite atestados e laudos para admissão ou nomeação de empregados, concessão de licenças, abono de faltas e outros;
Colabora na limpeza e organização do local de trabalho;
Efetua outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
MÉDICO CLINICA GERAL PLANTONISTA
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico (Clínico Geral) e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por materiais, equipamentos, aparelhos informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: JORNADA DE TRABALHO: 12X36 (podendo ser diurno e noturno, bem como serem realizadas em feriados
e finais de semana).
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Prestar atendimento de Urgência e Emergência a pacientes em demanda espontânea,
responsabilizando-se integralmente pelo tratamento dos mesmos, o que pode incluir procedimentos tais como: suturas,
drenagens e passagem de cateteres; Realizar triagem dos casos clínicos identificando os que requerem maior atenção da
equipe de saúde; integrar a equipe multiprofissional de trabalho, respeitando e colaborando no aperfeiçoamento de
normas e procedimentos operacionais; Contatar a Central de Regulação Médica para colaborar com a organização e
regulação do sistema de atenção à urgências; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico científico
da Unidade de Urgência e Emergência; Promover incremento na qualidade do atendimento médico, melhorando a
relação médico-paciente e observando preceitos éticos.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Examinar o paciente, palpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo necessário,
requisitar exames complementares e encaminhá-lo ao especialista;
Registrar a consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares, para efetuar
a orientação adequada;
Analisa e interpreta resultados de exames de Raio X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com os padrões
normais, para confirmar ou informar o diagnóstico;
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem
observados, para conservar ou restabelecer a saúde do paciente;
Emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física e mental e de óbito, para atender as determinações legais;
Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a
realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas,
visando preservar a saúde do município;
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade associadas à sua especialidade e ambiente
organizacional.
Colabora na limpeza e organização do local de trabalho;
Efetua outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
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MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (série iniciais), preferencialmente completo. Carteira de habilitação na categoria “D”
ou superior.
RESPONSABILIDADE: Por veículos de carga e/ou transporte.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduz veículos automotores como caminhões, caminhonetes, ônibus e outros, manipulando os
comandos de marcha e direção, conduzindo o veículo no trajeto ou itinerário previsto, de acordo com as regras de
trânsito, para o transporte de cargas e/ou servidores.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Vistoria o veículo, verificando o estado dos pneus, o nível de combustível, água e óleo do cárter, e testando freios e parte
elétrica, certificando-se de suas condições de funcionamento;
Informa defeitos do veículo, preenchendo ficha específica no almoxarifado, para ser encaminhada a chefe da
manutenção;
Dirige o veículo, manipulando os comandos e observando o fluxo de trânsito e a sinalização, para conduzi-los aos locais
indicados;
Porta os documentos do veículo e zela pela sua conservação;
Controla a carga e descarga do material transportado, orientando a sua arrumação no veículo para evitar acidentes;
Realiza o transporte de pedras, cascalho, mudas, areia, madeira e outros, sempre que se fizer necessário;
Realiza o transporte de alunos às unidades escolares.
Carrega e descarrega os materiais utilizados pelos profissionais;
Recolhe o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo-o à garagem da Prefeitura;
Colabora com a limpeza dos veículos, mantendo-os apresentáveis;
Executa outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
NUTRICIONISTA
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, aparelhos, informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Planeja, coordena e supervisiona serviços ou programas de nutrição, analisando carências e o
conveniente aproveitamento dos recursos dietéticos.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Controla a estocagem, preparação, conservação e distribuição dos alimentos, a fim de contribuir para melhoria proteica,
racionalidade e economicidade dos regimes alimentares;
Procede ao planejamento e a elaboração de cardápios e dietas especiais para oferecer refeições balanceadas;
Desenvolve o treinamento em serviço do pessoal auxiliar de nutrição para racionalizar e melhorar o padrão técnico dos
serviços;
Supervisiona o preparo e a distribuição das refeições, o recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e
distribuição para possibilitar um melhor rendimento do serviço;
Orienta as cozinheiras sobre receitas novas;
Efetua o registro das despesas e das pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em formulários apropriados para
estipular o custo médio da alimentação;
Promove o conforto e a segurança do ambiente de trabalho para prevenir acidentes;
Degusta os pratos;
Observa a apresentação dos pratos e devoluções, promovendo mudanças no cardápio, visando o total consumo das
refeições servidas, evitando desperdício;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras tarefas correlatas e/ou determinadas pelo superior imediato.
ODONTÓLOGO
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por equipamentos, aparelhos, informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Presta atendimento odontológico aos munícipes, objetivando prevenção, diagnóstico e tratamento
das afecções dos dentes e da boca.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Realiza exames nos dentes e na cavidade bucal, utilizando aparelhos específicos para verificar a presença de cáries e
outras afecções;
Prioriza o atendimento a pacientes que apresentem quadros de infecção e dor;
Identifica afecções, quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos e exames adequados para
estabelecer o tipo de tratamento;
Efetua administração de anestésicos, para dar conforto ao paciente e facilitar o tratamento;
Efetua restaurações, extrações, limpeza profilática, selante, aplicação de flúor e demais procedimentos necessários;
Realiza a limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo o tártaro para eliminar a instalação de focos de infecção;
Substitui ou restaura partes da coroa dentária, colocando incrustações ou coroas protéticas para completar ou substituir o
órgão dentário;
Orienta os pacientes quanto os cuidados com a higiene bucal;
Prescreve ou administra medicamentos para prevenir hemorragia pós-cirúrgica ou tratar de infecções da boca e dentes;
Participa da equipe multidisciplinar, efetuando treinamentos e desenvolvendo programas e projetos;
Registra os dados coletados lançando-os em fichas individuais, para acompanhar a evolução do tratamento;
Prescreve medicamentos Quando necessário;
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Providencia o preenchimento das fichas e relatórios informando as atividades dos serviços prestados;
Aconselha os pacientes quanto aos cuidados de higiene, orientando-os na proteção dos dentes e gengivas;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
OPERADOR DE MÁQUINAS
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (série iniciais), preferencialmente completo. Carteira de habilitação na categoria “C”
ou superior.
RESPONSABILIDADE: Por máquinas e equipamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Conduz máquinas montadas sobre rodas ou esteiras que servem para escavar, nivelar, aplainar ou
compactar a terra e materiais similares.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Opera máquinas providas de pá mecânica ou caçamba, acionando os comandos necessários para escavar e mover
terras, pedras, areia, cascalho e materiais similares;
Opera máquinas de abrir canais de drenagem, acionando os comandos necessários;
Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, acionando os comandos para executar obras na construção civil,
estradas e pistas;
Opera máquinas providas de rolos compressores, acionando comandos para compactar e aplainar os materiais utilizados
na construção nas estradas;
Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume;
Informa defeitos ou reparos a serem feitos na máquina, preenchendo ficha específica no almoxarifado para ser entregue
ao chefe da manutenção;
Executa a limpeza de bueiros, fossas, esterqueiras e outros;
Faz a recuperação, conservação e readequação de estradas;
Retira entulhos e terra, zelando pela limpeza e conservação da cidade;
Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a
continuidade do trabalho;
Colabora na limpeza das máquinas, mantendo-as apresentáveis;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
PEDREIRO
PRÉ-REQUISITOS: Ensino Fundamental (série iniciais), preferencialmente completo.
RESPONSABILIDADE: Por materiais e ferramentas.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realiza trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais similares, guiando-se por desenhos,
esquemas e especificações, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício, para construir, reformar ou reparar
prédios e obras similares.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Assenta tijolos e outros materiais de construção, para edificar muros, paredes, abóbadas, chaminés e outras obras;
Assentar tijolos de material refratário, para construir e fazer reparos;
Constrói passeios nas ruas e meios fios;
Reveste as paredes, muros e fachadas dos edifícios com argamassa de cimento, gesso ou material similar;
Verifica as características da obra examinando a planta, estudando qual é a melhor maneira de fazer o trabalho;
Mistura as quantidades adequadas de cimento, areia e água para obter argamassa a ser empregada no assento de
alvejarias, tijolos, ladrilhos e materiais afins;
Constrói alicerces, muros e demais construções similares, assentando tijolos ou pedras em fileiras ou seguindo o desenho e
formas indicadas e unindo-os com argamassa;
Reboca as estruturas construídas, atentando para o prumo e o nivelamento das mesmas;
Faz as construções de “boca de lobo”, calhas com grades para captação de águas pluviais das ruas, com o auxílio do
mestre de obras;
Realiza trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos,
trocando telhas, aparelhos sanitários, manilhas e outros;
Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a
continuidade do trabalho;
Colabora com a limpeza e organização do local que está trabalhando;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
PROFESSOR 20H
PRÉ-REQUISITOS: Formação em nível superior em curso de licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitida
como formação mínima, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal ou magistério.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
Para o cargo de Professor a carreira do magistério público municipal será constituída das seguintes classes, conforme
habilitação profissional (formação) do titular da carreira:
a) Classe A - em nível médio, na modalidade Normal ou Magistério;
b) Classe B - em nível superior em Pedagogia das Séries Iniciais ou Normal Superior ou ensino superior com Licenciatura
Plena;
c) Classe C - pós-graduação ao nível de Especialização (Lato Sensu), em cursos na área de educação, com duração
mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas e devidamente reconhecida pelo MEC;
DESCRIÇÃO SUMÁRIA:
Docência na educação infantil e/ou séries inicias do ensino fundamental, incluído, entre outras, as seguintes atribuições:
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1.Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola;
2.Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da escola;
3.Zelar pela aprendizagem dos alunos;
4.Estabelecer e implementar estratégias de recuperação/reforço para os alunos de menor rendimento;
5.Ministrar os dias letivos e horas de aulas, previstos em calendário;
6.Cumprir as horas atividades de acordo com a legislação vigente;
7.Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
8.Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade;
9.Incumbir-se de tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e ao processo de ensino-aprendizagem.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
PRÉ-REQUISITOS: O profissional do Magistério para atuar na docência na Educação Infantil, deve ter a formação em nível
superior em curso de licenciatura em Pedagogia ou Curso Normal Superior, admitida como formação mínima, a oferecida
em nível médio, na modalidade Normal.
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanal
ATRIBUIÇÕES:
Docência na educação infantil, organizada em Creches, para atendimento de crianças do nascimento aos 3 anos de
idade, proceder, orientar e auxiliar as crianças no que se refere a higiene pessoal; auxiliar as crianças na alimentação;
promover horário para repouso; garantir a segurança das crianças na instituição; promover atividades educativas, levando
as crianças a se exprimirem através de desenhos, pinturas, conversação, canto ou por outros meios, auxiliando-as nestas
atividades, para desenvolverem-se física, mental, emotiva e socialmente, incluído, entre outras, as seguintes atribuições:
1. Participar da elaboração, implementação e avaliação do projeto educativo da instituição a qual trabalha, em
processos coletivos de estudos e reflexão;
2. Propiciar e mediar situações de aprendizagem para todas as crianças, zelando pelo seu desenvolvimento pessoal e
considerando aspectos étnicos e de convívio social;
3. Planejar jogos e entretenimentos específicos, apropriados a faixa etária dos grupos de crianças, atuando de modo
adequado às características e capacidades das crianças, considerando as necessidades de cuidados, as formas
peculiares de aprender, ser, sentir, desenvolver-se e interagir;
4. Motivar o desenvolvimento da criança através do gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e
dança;
5. Coordenar o grupo de crianças e a organização do seu trabalho, estabelecendo relação de afetividade, autoridade
e confiança com a criança;
6. Infundir na criança hábitos de higiene e limpeza e outros atributos sociais e morais;
7. Estabelecer programas, visando incutir bons hábitos alimentares;
8. Criar estímulos saudáveis, desenvolvendo-lhes inclinações e aptidões, próprias de cada criança, a fim de promover a
evolução harmoniosa entre elas;
9. Utilizar diferentes áreas do conhecimento, bem como do desenvolvimento infantil e de didática específicas para criar,
planejar, realizar, gerir e avaliar situações didáticas enriquecedoras para a aprendizagem e o desenvolvimento das
crianças;
10. Analisar, selecionar e utilizar diferentes materiais, livros, brinquedos, CDs, instrumentos musicais, etc, adequando-os e
potencializando seu uso nas diversas atividades desenvolvidas;
11. Considerar a brincadeira em todas as suas manifestações, como estratégia de ensino e aprendizagem;
12. Utilizar diferentes e flexíveis modos de organização do tempo, do espaço e do agrupamento das crianças;
13. Organizar e promove trabalhos complementares de caráter cívico, cultural e recreativo, propiciando atividades de
integração da instituição com as famílias e a comunidade, propondo projetos de trabalho em comum;
14. Realizar outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
PSICÓLOGO
PRÉ-REQUISITOS: Curso superior específico na área e registro no órgão da classe.
RESPONSABILIDADE: Por informações e documentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanal
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Procede ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano, elaborando e
aplicando técnicas psicológicas, como testes, para a determinação de características afetivas, intelectuais e motoras e
outros métodos de verificação, para possibilitar a orientação, seleção e treinamento no campo profissional; emite parecer
técnico, programa, desenvolve e acompanha serviços, participa de equipe multiprofissional.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Avalia pacientes, utilizando métodos e técnicas próprias, analisando, diagnosticando e emitindo parecer técnico, para
acompanhamento, atendimento ou encaminhamento a outros serviços especializados;
Elabora e aplica testes, utilizando seu conhecimento e prática dos métodos psicológicos, para determinar o nível de
inteligência, faculdades, aptidões, traços de personalidade e outras características pessoais, possíveis desajustamentos ao
meio social ou de trabalho ou outros problemas de ordem psíquica e recomenda a terapia adequada;
Presta atendimento psicológico de ordem psicoterápica e ou de curso preventivo, através de sessões individuais e grupais;
Participa das atividades relativas ao processo de recrutamento, seleção, acompanhamento, treinamento e reciclagem de
servidores e estagiários, quando solicitado pela Administração Municipal, utilizando métodos e técnicas apropriadas aos
objetivos da Prefeitura Municipal;
Diagnostica a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade, disfunções cerebrais mímicas, disritmías,
dislexias e outros distúrbios psíquicos, aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o
tratamento ou a forma de resolver as dificuldades;
Participa de programa de saúde mental, através de atividades com a comunidade, visando o esclarecimento e
coparticipação;
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Colabora nos serviços de assistência social, analisando e diagnosticando casos na área de sua competência;
Participa na elaboração de normas programáticas de materiais e de instrumentos necessários a realização de atividades
da área, visando dinamizar e padronizar serviços para atingir objetivos estabelecidos;
Encarrega-se dos aspectos psicológicos dos programas e medidas de prevenção de acidentes nas atividades;
Participa da equipe multiprofissional, em atividades de pesquisas e de projetos, de acordo com padrões técnicos
propostos, visando o incremento, aprimoramento e desenvolvimento de áreas de trabalho e de interesse do município;
Colabora nas atividades de readaptação de indivíduos incapacitados por acidentes e outras causas;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS
PRÉ-REQUISITOS: Ensino fundamental (série iniciais), preferencialmente completo.
RESPONSABILIDADE: Por materiais e equipamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Realiza trabalhos de limpeza em geral para manter as condições de higiene e conservação do local
de trabalho. Exerce funções de conservação e manutenção dos prédios assegurando o asseio, o cumprimento do
regulamento e a segurança.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Limpa diariamente os móveis utilizando flanelas ou vassouras apropriadas;
Limpa as salas de aula, paredes, portas, janelas, banheiros, corredores, mesas, carteiras e pisos de todas as dependências
do prédio, utilizando água e produtos apropriados;
Prepara e serve o lanche e/ou cafezinho, quando necessário;
Retira o lixo das lixeiras e o coloca em local apropriado para recolhimento;
Limpa lixeiros e demais objetos das salas, corredores e banheiros;
Lava e seca os vidros das portas e janelas;
Verifica ao final do expediente, se as janelas estão fechadas;
Reúne e amontoa a poeira, fragmentos e detritos espalhados pelo pátio, que causem incomodo ou ofereçam perigo aos
servidores, empregando ancinho e outros instrumentos apropriados para recolhê-los;
Auxilia na remoção de móveis de uma sala para outra ou de local para outro, quando solicitado;
Efetua o controle dos gêneros alimentícios necessários ao preparo da merenda, recebendo-os e armazenando-os de
acordo com as normas e instruções estabelecidas, para obter melhor aproveitamento e conservação dos mesmos;
Seleciona os ingredientes necessários ao preparo das refeições, separando-os e medindo-os de acordo com o cardápio
do dia, para facilitar a utilização dos mesmos;
Prepara as refeições, lavando, descascando, cortando, temperando, refogando, assando ou cozendo alimentos diversos
de acordo com orientação superior, para atender ao programa alimentar estabelecido;
Lava e seca louças, talheres e utensílios empregados no preparo das refeições, providenciando sua lavagem e guarda,
para deixá-los em condições de uso imediato;
Zela pela conservação dos equipamentos, ferramentas e máquinas utilizadas, observando as normas de segurança e
conservação, para obter melhor aproveitamento;
Recebe orientação do seu superior imediato, trocando informações sobre os serviços e as ocorrências, para assegurar a
continuidade do trabalho;
Zela pela conservação e limpeza das dependências internas e externas do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
TÉCNICO DESPORTIVO
PRÉ-REQUISITOS: Curso Superior em Educação Física nível Bacharelado, registro no órgão de classe portando carteira do
registro.
RESPONSABILIDADE: Por materiais, informações, documentos e equipamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais.
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Promove a prática da ginástica e outros exercícios físicos e jogos em geral, entre estudantes e outras
pessoas interessadas, ensinando-lhes os princípios e regras técnicas, para possibilitar-lhes o desenvolvimento harmônico do
corpo e a manutenção de boas condições físicas e mentais, disposição para prestação de serviços extraordinários,
mediante a compensação de horas trabalhadas.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
- Organizar, supervisionar e coordenar jogos e eventos esportivos;
- Participar de comissões técnicas correlatas ao cargo;
- Planejar, organizar e supervisionar projetos na área esportiva;
- Elaborar programas de treinamento das diversas modalidades desportivas;
- Coordenar e assessorar as atividades dos centros esportivos do Município;
- Elaborar boletins, regulamentos, questionários e outros documentos na área de esportes;
- Realizar vistorias nos locais de competições, preparar os locais de jogos e competições,
- verificar número de árbitros necessários, e demais variáveis necessárias à atividade;
- Ministrar e/ou coordenar aulas, cursos, seminários e treinamentos na área de esporte;
- Avaliar o desenvolvimento e crescimento das atividades desportivas nos centros esportivos;
- Disseminar o hábito da atividade física;
- Educar os movimentos, desenvolver a força, aumentar a flexibilidade e prevenir atrofias musculares;
- Auxiliar no tratamento de indivíduos portadores de deficiência física, de necessidades especiais e idosos conforme
programas específicos incentivados pelo município;
- Organizar grupos esportivos e recreativos;
- Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de atuação;
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- Desempenhar outras atividades correlatas.
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
1.Possuir autocontrole e equilíbrio emocional;
2.Ser responsável e disciplinado;
3.Ser dinâmico e criativo;
4.Demonstrar comprometimento;
5.Possuir capacidade de liderança;
6.Possuir habilidades de inovação;
7.Possuir resistência física e respeitar os limites desta;
8.Demonstrar rapidez de percepção;
9.Possuir habilidade de lidar com situações adversas;
10.Demonstrar habilidade para lidar com frustrações;
11.Ter habilidade de trabalhar em equipe;
12.Comunicar-se de forma clara e eficiente;
13.Demonstrar visão sistêmica e holística;
Observar os preceitos éticos da profissão.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
PRÉ-REQUISITOS: 2º grau completo em curso específico em raio X.
RESPONSABILIDADE: equipamentos
CARGA HORÁRIA: 20 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Recepcionar e atender pacientes para realização de exames radiológicos, onde deverá posicionar
adequadamente o paciente na mesa de exame e acionar o aparelho de raio X, atendendo às requisições médicas.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Receber os pacientes, encaminhando-os ao local determinado para realização de exames;
Selecionar os tipos de filmes, a serem utilizados de acordo com o exame requisitado;
Colocar o filme no chassi da máquina, posicionando-o e fixando marcas pré-estabelecidas para bater as chapas
radiológicas;
Colocar o paciente em condições físicas e posição correta para assegurar a validade do exame;
Acionar o aparelho de raio X, para a devida descarga de radioatividade necessária sobre a área a ser examinada;
Encaminhar o chassi com o filme à câmara escura, para ser feita a revelação do filme e fazer a revelação;
Registrar o número de radiografias realizadas;
Controlar o estoque de filmes e a preparação dos tanques de revelação dos exames de raio X;
Datilografar documentos relativos ao exame: nome do paciente, nome do médico requisitante e tipo de exame realizado,
para o respectivo laudo;
Entregar os resultados de exames de raio X aos pacientes;
Colabora com a limpeza e organização do local de trabalho;
Realiza outras tarefas correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
VIGIA
PRÉ-REQUISITOS: Ensino fundamental (séries iniciais), preferencialmente completo.
RESPONSABILIDADE: Por materiais e equipamentos.
CARGA HORÁRIA: 40 Horas Semanais
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Exerce a vigilância do pátio e instalações da Prefeitura bem como dependências escolares,
percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas
estranhas e outras anormalidades que atentem à segurança dos munícipes e de bens públicos.
ATRIBUIÇÕES TÍPICAS:
Executa a ronda noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas, portões e outras
vias de acesso estão fechados corretamente, examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando
irregularidades, para possibilitar a tomada de providências necessárias a fim de evitar roubos e prevenir incêndios e outros
danos;
Controla a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, bolsas e sacolas, anotando o número dos
mesmos, examinando os volumes transportados, conferindo notas fiscais e fazendo os registros pertinentes, para evitar
desvio de materiais e outras faltas;
Registra sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio de ponto, para comprovar a regularidade de sua
ronda;
Zelar pela limpeza e organização do local de trabalho;
Executa outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II – DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01.01/2017
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
COMUNS AOS CARGOS DO NÍVEL FUNDAMENTAL - Auxiliar de Obras, Auxiliar Operacional, Coveiro, Gari, Motorista de
Veículos Pesados, Operador de Máquinas, Pedreiro, Servente de Serviços Gerais e Vigia.
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, Operações com
frações; Razão e proporção; Regra de três Simples; Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de área;
Medidas de volume; Medidas de tempo; Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem. Resolução de problemas.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Nova Aurora e do estado
do Paraná. Fatos atuais e amplamente divulgados nas mídias referente à história recente e acontecimentos
noticiados em nível municipal e estadual. Cultura, espaço e sociedade brasileira e local: Manifestações artísticas
populares e comunicação (cinema, música, teatro, dança), sociedade atual e aspectos naturais e humanos do
território nacional.
COMUNS AOS CARGOS – Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos de mecânica, eletricidade, manutenção e conservação de
veículos. Direção defensiva. Código de Trânsito brasileiro: disposições preliminares, normas gerais de circulação e
conduta, condução de veículos por motoristas profissionais, pedestres e condutores de veículos não motorizados,
cidadão, educação para o trânsito, sinalização de trânsito, infrações, penalidades, medidas administrativas, crimes
de trânsito. Comportamento no trabalho.
COMUNS AOS CARGOS DO NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO - Atendente Administrativo II, Auxiliar de Farmácia, Técnico em
Radiologia.
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Matemática: Sistemas de numeração; Números Naturais; Múltiplos e divisores; Potenciação e radiciação; Números
fracionários; Números decimais; Números Inteiros; Números Racionais e Irracionais; Números Reais; Razão e proporção;
Sistemas de Equações do 1º grau e 2º grau; Potências; Monômios e Polinômios; Produtos Notáveis; Teorema de
Pitágoras; Regra de Três Simples e Composta. - Medidas de comprimento; Medidas de massa; Medidas de área;
Medidas de volume; Medidas de tempo; Medidas de ângulos; Medidas de temperatura; Sistema monetário.
Geometria Plana; Geometria Espacial; Relações Métricas no Triângulo Retângulo; Trigonometria no Triângulo
Retângulo. - Dados, tabelas e gráficos; Porcentagem, Estatística; Média Aritmética; Moda e mediana; Juros simples,
Gráfico e Informação; População e amostra. Análise Combinatória; Probabilidade. - Função Afim; Frações e
Resolução de problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ATENDENTE ADMINISTRATIVO II
A natureza das organizações. Estrutura organizacional. Gestão pela qualidade. Mudança e inovação. Planejamento,
Organização, Direção e Controle como parte integrante do processo administrativo. Gestão por processos. Sistema
de Informação de Recursos Humanos: organização e controle de dados de pessoal. Desenvolvimento de Recursos
Humanos e educação corporativa. Elementos da comunicação, comunicação corporativa e comunicação no
ambiente de trabalho. Trabalho em Equipe. Noções de relações humanas e conflito. Organização do ambiente de
trabalho. Qualidade em Atendimento. Noções de administração de materiais. Noções de controle orçamentário.
Noções básicas de Administração Financeira. Elementos da comunicação. Noções básicas de logística. Atividades
de protocolo, recepção, classificação, registro e distribuição de documentos. Gestão de arquivos. Documentação:
tipos de correspondências e documentos.
AUXILIAR DE FARMÁCIA
História da Farmácia – Noções básicas; Anatomia e Fisiologia humana; Noções de Citologia; Microbiologia;
Parasitologia; Patologia Básica; Noções de Farmacologia; Grupos farmacológicos.
TÉCNICO EM RADIOLOGIA
Conhecimentos sobre os princípios físicos dos raios X: Estrutura e propriedades físico-químicas dos átomos; Tipos de
radiações; Geradores de raios X ; Tubos de raios X e seus principais componentes; Mecanismo da produção dos raios
X; Interação dos raios X com a matéria e atenuação da radiação; Fatores que modificam o espectro dos raios X;
Fatores que atuam na qualidade da imagem: filtros, grades, chassis, ecrans intensificadores, filmes radiográficos e
processadora de filmes; Proteção radiológica: Conceitos de efeitos biológicos da radiação; Taxa de exposição e
área exposta; Radiossensibilidade celular: especificidade, tempo de latência, reversibilidade, transmissibilidade e
limiar; Meios de proteção e Normas de proteção radiológica segundo a legislação brasileira; Princípios físicos de
tomografia computadorizada e suas principais indicações; Anatomia humana: noções gerais de anatomia de todo o
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corpo; Técnicas radiológicas, posições usadas e principais indicações. Ênfase em Saúde Coletiva.
CARGO DE PROFESSOR 20h
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função
Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. - Geometria Plana; Geometria
Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. - Análise Combinatória; Binômio de Newton;
Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações e Resolução de Problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – PROFESSOR 20h
Conhecimento e procedimentos de princípios de ministração do ensino (igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância; valorização
do profissional da educação escolar, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade, valorização da
experiência extra escolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais). Elaboração e
aplicação de proposta pedagógica; elaboração e cumprimento de plano de trabalho; estabelecimento de
estratégias de desenvolvimento para crianças PNEs; articulação escola comunidade; planejamento, organização e
execução de ações inerentes ao desenvolvimento integral da criança, acompanhamento e registro do
desenvolvimento da criança; criação e aplicação de recursos didáticos. Noções de organização da educação
básica e princípios e fins da educação nacional (LDB Lei Federal nº 9394/96), diretrizes curriculares para a educação
Infantil e para o ensino fundamental. Parâmetros curriculares nacionais, tendências pedagógicas na prática escolar.
COMUNS AOS CARGOS DO NÍVEL SUPERIOR - Assistente Social, Bioquímico, Farmacêutico, Fisioterapeuta,
Fonoaudiólogo, Médico Clinica Geral Plantonista, Médico 20h, Nutricionista, Odontólogo, Professor de Educação
Infantil II, Psicólogo, Técnico Desportivo.
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Matemática: Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e Determinantes; Polinômios; Equações e
Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função Logarítmica; Função
Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. - Geometria Plana; Geometria
Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. - Análise Combinatória; Binômio de Newton;
Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações e Resolução de Problemas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
ASSISTENTE SOCIAL
Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço social na
contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço
Social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. Serviço
Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço
social: alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de
programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa
em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede.
Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Serviço Social na década de 90. Gestão democrática
na Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código
de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso
de Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, Humaniza SUS, Conselho Federal de Medicina.
BIOQUÍMICO
Ética profissional; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde – Princípios e diretrizes,
controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e sanitária;
Endemias/Epidemias: Situação atual, medidas de controle e tratamento; Planejamento e programação local de
saúde, Distritos Sanitários e enfoque estratégico. Portarias e Leis do SUS, Políticas Públicas de Saúde e Pacto pela
Saúde. Funcionamento dos laboratórios de análises clínicas: RDC 302/2005; Métodos de coleta e preservação de
sangue, fezes, urina, secreções e outros líquidos biológicos. Meios de transporte. Tipos de anticoagulantes. Métodos
de armazenamento e manipulação de amostras biológicas. Parasitas responsáveis pelas endoparasitoses e
ectoparasitoses humanas, existentes no Brasil; Diagnóstico laboratorial, técnicas e procedimentos laboratoriais
aplicados ao diagnóstico das doenças parasitárias de interesse humano. Bioquímica Clínica, métodos e técnicas de
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ensaios laboratoriais para a determinação de: proteínas plasmáticas; carboidratos; lipídeos, lipoproteínas e
dislipidemias; ácido úrico, uréia e creatinina; enzimologia clínica; função hepática; função renal e equilíbrio hídrico,
eletrolítico e ácido-básico e função cardíaca. Exames físico, químico e citológico da urina e líquidos corporais.
Automação em bioquímica clínica. Erros inatos do metabolismo. Hormônios e suas funções metabólicas. Correlações
de resultados de exames bioquímicos com a fisiopatologia. Microbiologia clínica: métodos e técnicas de isolamento
e identificação de microrganismos. Técnicas e práticas laboratoriais para o diagnóstico microbiológico das síndromes
infecciosas; Principais doenças infecciosas de interesse clínico causadas por bactérias, fungos e vírus. Testes de
sensibilidade aos antimicrobianos. Princípios de destruição térmica de microrganismos, desinfetantes e antissépticos;
Esterilização química e física. Mecanismos de defesa específicos e inespecíficos na espécie humana. Reações
antígeno anticorpo. Estudo do tipo de reação, fundamentos do método e desenvolvimento prático dos ensaios de
imunodiagnóstico. Avaliação das respostas imunes humoral e celular por métodos de imunodiagnóstico e de funções
celulares. Técnicas laboratoriais de imunohematologia. Marcadores Tumorais. Metodologia geral de laboratório para
o estudo hematológico. Anemias. Hemoglobinopatias. Hemostasia e coagulação; Patologia dos leucócitos.
Neoplasias hematológicas, leucemias ou leucoses. Interpretação clínica do hemograma. Biossegurança laboratorial.
Controle de qualidade em laboratório de análises clínicas. Gerenciamento da qualidade, calibração de vidrarias e
equipamentos. Desenvolvimento de procedimento operacional padrão em análises clínicas.
FARMACÊUTICO
Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência Farmacêutica: ciclo da assistência
farmacêutica (produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, dispensação
de medicamentos). Assistência Farmacêutica na atenção básica. Assistência Farmacêutica no SUS (medicamentos
disponibilizados, programas aos quais se destinam – saúde mental, excepcionais, hipertensão e diabetes,
estratégicos, aids). Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Conhecimentos sobre epidemiologia e
vigilância epidemiológica. Normas e diretrizes do Programa Saúde da Família. Cálculos farmacêuticos.
Conhecimento de farmacotécnica e farmacodinâmica acerca dos medicamentos disponibilizados pelo SUS na rede
básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e farmacovigilância. Centros de
Informação de Medicamentos: finalidade e importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, comprimidos; sistemas de
liberação prolongada de fármacos; sistemas transdérmicos; formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e oral;
pomadas, cremes, géis e pastas. Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Lei 8080/90; Lei 8142/90;
Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011; Resolução RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Resolução nº 357/01 do
Conselho Federal de Farmácia (CFF). Noções básicas de Licitação Pública (Lei nº 8.666/1993) e suas atualizações.
Ética profissional. Sistema Único de Saúde e Leis Orgânicas de Saúde (Leis 8080/90 e 8142/90), artigos 196 a 198 da
Constituição Federal do Brasil;
FISIOTERAPEUTA
Fisioterapia: Ética profissional. Conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia,
processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das pessoas
deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; Exame e diagnóstico, postura; Diagnósticos das anomalias posturais
(patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo de trabalho, problemas de
atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância: doenças infecto-contagiosas, neurologia. Fisioterapia em
Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em queimaduras. Fisioterapia em cardiologia e
angiologia. Fisioterapia em ginecologia e reeducação obstétrica. Fisioterapia em geriatria. Reabilitação profissional:
conceito, objetivos, processo e equipe.
FONOAUDIÓLOGO
ÉTICA PROFISSIONAL: Código de Ética da Fonoaudiologia; Lei n° 6.965/81. AUDIOLOGIA: Anatomia, fisiologia e
desenvolvimento da audição; Avaliação e diagnóstico audiológico; Testes audiológicos para identificação das
alterações cocleares, retrococleares e do sistema tímpanoossicular, testes eletrofisiológicos, avaliação e reabilitação
do processamento auditivo; Intervenção audiológica na criança, adulto e idoso; Intervenção audiológica na saúde
do trabalhador; Deficiência da audição, reabilitação e prótese auditiva/aparelho auditivo e implante coclear;
Exame otoneurológico; Terapia fonoaudiológica da criança surda; Reabilitação vestibular; Triagem auditiva neonatal
e acompanhamento do desenvolvimento da audição; PAIR – Perda auditiva induzida por ruído; Trabalho
interdisciplinar em Audiologia. DISFAGIA; Anatomia da cavidade oral, orofaringe, hipofaringe, laringe e esôfago;
Fisiologia da deglutição; Métodos de avaliação nas disfagias; Disfagias em recémnascidos e lactentes: conceito,
etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias em crianças com disfunções
neuromotoras: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias neurogênicas:
conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias mecânicas/oncológicas:
conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagias em portadores de doenças
neuromusculares: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Disfagia
psicogênica: conceito, etiologia, classificação, investigação e tratamento fonoaudiológico; Atuação hospitalar:
avaliação, orientação, tratamento e encaminhamentos a pacientes da clínica médica, UTI, berçário, UTI neonatal e
geriatria; Trabalho interdisciplinar em disfagia. FONOAUDIOLOGIA EDUCACIONAL: Políticas públicas federais na
educação – Lei de Diretrizes e Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais; Políticas de atendimento educacional
especializado; Aquisição da leitura, escrita e alfabetização; Transtornos de aprendizagem e outros distúrbios
relacionados à aprendizagem; Atuação fonoaudiológica na educação: ações vinculadas a alunos, professores,
gestores e equipes multidisciplinares. LINGUAGEM: Aquisição e desenvolvimento da linguagem oral e escrita;
Transtornos de fala e fluência: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção
fonoaudiológica; Distúrbios de linguagem oral e escrita: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e
intervenção fonoaudiológica nos ciclos de vida; Transtornos do desenvolvimento: espectro autístico, deficiência
intelectual e física e outros; Afasias: conceito, etiologia, classificação, avaliação, diagnóstico e intervenção
fonoaudiológica; Linguagem nos processos de envelhecimento; Trabalho interdisciplinar em Linguagem.
Edital nº 01/2017 PM Nova Aurora

Página 30

MOTRICIDADE OROFACIAL: Anatomia e fisiologia do sistema estomatognático; Desenvolvimento das estruturas e
funções orofaciais nos ciclos da vida; Avaliação, diagnóstico e tratamento em Motricidade Orofacial; Disfunções da
articulação temporomandibular e dor orofacial, traumas da face, cirurgia ortognática, estética facial, paralisia facial,
queimaduras, câncer de boca, fissuras lábio-palatinas e demais más-formações orofaciais; Alterações de fala
músculo esqueléticas; Desenvolvimento e alterações da função respiratória; Trabalho interdisciplinar em Motricidade
Orofacial. VOZ: Anatomia e fisiologia do aparelho fonador; Distúrbios da voz; Avaliação de voz clínica, voz profissional
e em fononcologia; Métodos de avaliação em voz; Teoria da fonação; Tratamento em voz clínica; Fisiologia,
aplicabilidade e raciocínio clínico das técnicas vocais; Intervenção/tratamento em voz profissional; Tratamento em
fononcologia; Voz e disfonia nos ciclos de vida: da infância à senectude; Promoção de saúde, qualidade de vida e
voz; Microcirurgias da laringe; Trabalho interdisciplinar em voz. SAÚDE COLETIVA: Diretrizes e Princípios do Sistema
Único de Saúde; Bases teóricas, conceituais e operacionais das políticas públicas e na saúde coletiva; Planejamento
e gestão em saúde; Bases teóricas, conceituais e operacionais dos modelos tecnoassistenciais em saúde; Ações de
promoção e educação; Ações de prevenção e reabilitação; Educação em saúde; Atuação fonoaudiológica em
saúde coletiva; Trabalho interdisciplinar em saúde coletiva.
MÉDICO CLINICA GERAL PLANTONISTA
Ética Médica. Gastroenterocolites agudas infecciosas epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico;
diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Desidratação na síndrome diarréica, epidemiologia; manifestações
clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Hidratação parenteral, composição
das soluções eletrolíticas síndromes abdominais agudas na criança; no recém nascido; no lactente. Epidemiologia;
manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Traumatismo
abdominal epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento.
Obstrução intestinal na criança, epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico
diferencial; tratamento e profilaxia. Infecções das vias aéreas superiores; pneumonias e broncopneumonias,
epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia.
Insuficiência respiratória epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial;
tratamento. Asma brônquica, estado de mal asmático, epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico
específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos básicos;
regulamentação do atendimento médico, direitos e responsabilidades do médico.
MÉDICO 20H
Ética Médica. Gastroenterocolites agudas infecciosas epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico;
diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Desidratação na síndrome diarréica, epidemiologia; manifestações
clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Hidratação parenteral, composição
das soluções eletrolíticas síndromes abdominais agudas na criança; no recém nascido; no lactente. Epidemiologia;
manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Traumatismo
abdominal epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento.
Obstrução intestinal na criança, epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico
diferencial; tratamento e profilaxia. Infecções das vias aéreas superiores; pneumonias e broncopneumonias,
epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia.
Insuficiência respiratória epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial;
tratamento. Asma brônquica, estado de mal asmático, epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico
específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos básicos;
regulamentação do atendimento médico, direitos e responsabilidades do médico.
NUTRICIONISTA
Conhecimento e procedimentos de assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sadios e enfermos).
Organograma de Unidades de Alimentação e Nutrição. Controle higiênico-sanitário de edificações e instalações.
Educação e orientação nutricional, produção e o consumo dos alimentos saudáveis. Controle e prevenção dos
distúrbios nutricionais; necessidades nutricionais referentes a patologias relacionadas à alimentação e à nutrição.
Avaliação antropométrica. Vigilância sanitária (Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA) em
estabelecimentos que distribuam, fabriquem ou comercializem alimentos, pareceres, informes técnicos e relatórios.
Recomendações nutricionais para idosos, adulto e pediatria. Fisiologia e metabolismo da nutrição. Microbiologia dos
alimentos. Saúde pública. Alimentos dietéticos (funcionais) e alternativos. Administração de serviços de alimentação;
planejamento do serviço de nutrição e dietética; aspectos físicos do serviço de nutrição e dietética; critérios para
elaboração de cardápios. Controle higiênico- sanitário dos alimentos. Análise de perigos e pontos críticos de
controle (APPCC). Avaliação nutricional hospitalar e ambulatorial, dietoterapias. Resolução 63 (Regulamento Técnico
para a Terapia de Nutrição Enteral).
ODONTÓLOGO
Modelos de Atenção Odontológica (promoção de saúde e prevenção em saúde bucal, programas em serviços
públicos odontológicos). Saúde Pública: Organização dos Serviços de Saúde no Brasil - SUS: legislação, princípios,
diretrizes, estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e
sanitária. PSF - Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Anestesiologia; Biossegurança no Trabalho;
Cardiologia; Cirurgia; Código de Ética Profissional; Dentística; Diagnóstico e Plano de Tratamento; Emergências no
Consultório Odontológico; Endodontia; Esterilização e Desinfecção; Flúor (mecanismo de ação, farmacocinética,
uso, tipos e toxicidade); Noções básicas de atendimento a pacientes especiais; Oclusão e Articulação
Temporomandibular (sinais, sintomas e princípios de tratamento das disfunções temporomandibulares, ajuste oclusal,
movimentos oclusivos, posições: relação cêntrica, máxima intercuspidação habitual, dimensão vertical, relação de
oclusão cêntrica); Odontopediatria; Patologia (lesões de mucosa, cistos, tumores, lesões cancerizáveis, processos
proliferativos); Periodontia (prevenção e tratamento das doenças periodontais); Prótese; Semiologia e Tratamento
das Afecções dos Tecidos Moles Bucais; Terapêutica e farmacologia (analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos,
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antidepressivos, anti-hipertensivos, hemostáticos, anticoagulantes).
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL II
Conhecimentos básicos do crescimento e desenvolvimento infantil. Lei nº 8.069, de 13/07/1990 - Estatuto da Criança e
do Adolescente. Os direitos fundamentais da criança: saúde, proteção, educação, lazer e esporte. Necessidades
nutricionais na infância. Doenças mais comuns na infância. Normas universais para prevenção de doenças
infectocontagiosas. Maus tratos na infância. Relação afetiva adulto/criança. Integração família/escola.
Fundamentos e métodos da educação infantil. Relação professor/aluno. Lei nº 10.639, de 09/01/2003 - Alteração da
Lei nº 9.394, de 20/12/1996, que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e
Cultura Afro-brasileira" e dá outras providências; Educação inclusiva. Conhecimentos pedagógicos:
educação/sociedade e prática escolar. Tendências pedagógicas na prática escolar. Didática e prática históricosocial. A didática na formação do professor. Aspectos pedagógicos e sociais da prática educativa, segundo as
tendências pedagógicas. Processo ensino aprendizagem. Compromisso social e ético do professor. Componentes do
processo de ensino: objetivos; conteúdos; métodos, técnicas e meios. Planejamento participativo. Planejamento
escolar: planos da escola, de ensino e de aula. Enfoques da didática nas tendências pedagógicas e
epistemológicas. Didática: democratização do ensino. Formação de professores. Função do planejamento e projeto
na prática educativa: Marco Referencial, Marco Doutrinal e Marco Operativo. Diagnóstico e Programação. Diretrizes
político-pedagógicas da Rede Municipal de Educação. Legislação relativa à educação infantil; processos de
desenvolvimento e aprendizagem nos primeiros anos de vida; as interações na Educação Infantil; a importância do
brincar; organização do trabalho na Educação Infantil: tempos e espaços; cuidar e educar - indissociáveis na
Educação Infantil; currículo na Educação Infantil; fundamentos e métodos da educação infantil; desenvolvimento da
inteligência de 0 a 6 anos; estágios do desenvolvimento da criança de 0 a 6 anos; o processo de socialização; a
teoria de Piaget sobre a linguagem e o pensamento da criança; o jogo na educação infantil; o planejamento da
ação educativa na Educação Infantil; a avaliação na Educação Infantil; noções de primeiros socorros.
PSICÓLOGO
Conhecimento e procedimentos de coleta, tratamento, análise de dados e informações. Atividades psicossociais,
psicodiagnóstico, psicoterapia individual e psicoterapia em grupo. Atividades psicoterapêuticas, oficinas
terapêuticas e integração com a comunidade. Assistência ao usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios, unidades
de saúde e em domicílio. Transtornos mentais severos e persistentes. Uso abusivo de álcool e outras drogas. Pacientes
egressos de internações psiquiátricas. Pacientes atendidos nos CAPS. Tentativas de suicídio. Situações de violência
familiar. Pareceres, informes técnicos e relatórios. Noções de processos psicológicos e seus fundamentos. Métodos e
técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico. Técnicas das terapias cognitivas e comportamentais.
Técnicas e recursos psicodramáticos, abordagens sistêmicas. Legislação quanto ao SUS (NOB\SUS); Lei da Reforma
Psiquiátrica, Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Código de Ética do profissional de Psicologia.
TÉCNICO DESPORTIVO
Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva. Desenvolvimento motor e
aprendizagem motora. Corporeidade e motricidade; Atividade física, saúde e qualidade de vida. Políticas Públicas
(lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Esportes coletivos e individuais; Atividades rítmicas e expressivas;
Metodologia do treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação esportiva. Lesões
esportivas. Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros. Conhecimento sobre Aptidão Física. Influência das
Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais), Atividade motora
adaptada; Cinesiologia; Fisiologia do exercício; Cineantropometria; Atividades físicas para grupos especiais;
Treinamento físico e desportivo; Socorros e urgências em esportes e lazer; Planejamento e prescrição da atividade
física; Benefícios da prática de esportes; Contextualização sócio–cultural da prática desportiva; Políticas Públicas
(lazer e esporte).
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO III – DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO nº 01.01/2017
MODELO DE ATESTADO MÉDICO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA

ATESTO, para os devidos fins, que o(a)________________________RG _____________, goza de boas condições de saúde, estando APTO
(A) para realizar as prova de Aptidão Física a, integrante do Exame de Capacidade Física, no concurso público para o Município de
Nova Aurora, regulado pelo Edital nº 01/2017.
( ) Por se tratar de candidato do sexo feminino, ATESTO igualmente que a mesma não está em processo gestacional. (assinalar
com “X” OBRIGATORIAMENTE NO CASO DE CANDIDATOS DO SEXO FEMININO).

______________________, ___ de ____________de 2017.

_______________________________________________
Assinatura/Carimbo do CRM do Médico

Observações:
I.
Sugere-se ao candidato que imprima o presente modelo para apresentar ao médico;
II.
Sugere-se ao candidato apresentar cópia do Anexo III ao médico para que este possa expedir o atestado nos termos
requeridos;
III.
O candidato deverá atentar-se para as disposições constantes no corpo do Edital quanto ao prazo de validade do
atestado.
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