
 
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 

 
 

O Prefeito Municipal de Balsa Nova, no uso de suas atribuições legais e o 
contido no Art. 37 da Constituição Federal, e mediante as condições estipuladas neste Edital e 
demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO, aos interessados que estão abertas 
as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO – pelo regime Estatutário, para provimento de 
vaga legal e formação de cadastro reserva, com a execução técnico-administrativa da empresa 
Exatus Consultoria (AVR Assessoria Técnica Ltda – EPP), o qual reger-se-á pelas 
Instruções Especiais contidas neste edital e pelas demais disposições legais vigentes. 

 
A divulgação oficial deste edital e os demais editais necessários, relativos às 

etapas deste concurso público será efetuada no mural de editais da Prefeitura Municipal, no 
órgão oficial da Prefeitura Municipal, e pelo site www.exatuspr.com.br e link no site 
www.balsanova.pr.gov.br. 

 
É obrigação do candidato e de sua exclusiva responsabilidade acompanhar a 

publicação ou divulgação dos atos concernentes ao concurso público, divulgados na Internet, 
nos endereços eletrônicos citados, obrigando-se a atender aos prazos e condições estipulados 
neste edital e nos que forem publicados durante o período de validade do Concurso. 
 

CAPÍTULO I - DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 

1.1 – Das Vagas  
 
1.1.1 O concurso público destina-se ao provimento da vaga legal existente e formação de 
cadastro reserva, e ainda das que vierem a existir no prazo de validade do Concurso. 
 
1.1.2 A habilitação no concurso público não assegura ao candidato a contratação imediata, 
mas apenas a expectativa de ser chamado segundo as vagas existentes, de acordo com as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Balsa Nova-Pr, respeitada a ordem de classificação. 
 
1.1.3 DOS CARGOS 
 

 
Cargo 

Carga  
Horária 
Semanal 

Vagas Vagas 
PCD 

Vagas 
AFRO 

Salário 
 Inicial 
R$ 

Taxa de  
Inscrição 
R$ 

Requisitos Mínimo 

Agente Educacional 40 01 - - 1.370,64 40,00 Ensino Médio. 
Auxiliar de Serviços 
Gerais 

40 05 - 01 956,79 40,00 Alfabetizado 

Auxiliar Educacional 40 02 - - 948,31 40,00 4ª séries iniciais do ensino 
fundamental concluído 

Cirurgião Dentista 40 01 - - 4.281,78 100,00 Ensino Superior Completo em 
Odontologia e Registro no Conselho 
de Classe. 

Educador 40 02 - - 2.122,44 100,00 Habilitação em nível Médio - 
Magistério em Instituição 
Reconhecida pelo MEC. 

Eletricista Predial 40 01 - - 1.660,05 60,00 Ensino Médio Completo e 
habilitação técnica 
pertinente ao Cargo de 
Eletricista Predial. 

Enfermeiro 40 01 - - 3.508,35 100,00 Ensino Superior Completo em 
Enfermagem e Registro no 
Conselho de Classe. 

Farmacêutico 
Bioquímico 

40 01 - - 3.508,35 100,00 Ensino Superior Completo em 
Farmácia/Bioquímica e Registro no 
Conselho de Classe. 

Fisioterapeuta 30 01 - - 3.508,35 100,00 Ensino Superior Completo em 



Fisioterapia e Registro no Conselho 
de Classe. 

Fonoaudiólogo 40 01 - - 3.508,35 100,00 Ensino Superior Completo em 
Fonoaudiologia e Registro no 
Conselho de Classe. 

Gari - Limpeza Urbana 
Externa 

40 15 01 02 1.175,26 40,00 Alfabetizado 

Lavador/Lubrificador 40 01 - - 956,79 40,00 Alfabetizado 
Nutricionista 40 01 - - 3.508,35 100,00 Ensino Superior Completo em 

Nutrição e Registro no Conselho de 
Classe. 

Operador de Máquinas 40 02 - - 1.763,73 40,00 Ensino Fundamental 
incompleto - 4ª Série, CNH 
categoria “C” ou superior e 
habilitação profissional para 
operar máquinas pesadas, 
tratores e equipamentos 
pertinentes. 

Professor 20 04 - 01 1.170,23 100,00 Habilitação em nível Médio - 
Magistério ou Superior para 
a docência na Educação 
Infantil e no Ensino 
Fundamental, ambos em 
Instituição Reconhecida 
pelo MEC. 

Psicólogo 40 01 - - 3.508,35 100,00 Ensino Superior Completo em 
Psicologia e Registro no Conselho 
de Classe. 

Sepultador 40 01 - - 1.175,26 40,00 Alfabetizado 
Técnico em Saúde 40 01 - - 2.031,64 60,00 Ensino Médio Completo 

com habilitação técnica 
pertinente ao cargo de 
Técnico em Saúde e registro 
no Conselho de Classe. 

Técnico em Segurança 
do Trabalho 

40 01 - - 1.355,45 60,00 Ensino Médio completo, 
habilitação técnica 
pertinente ao cargo de 
Técnico em Segurança do 
Trabalho e registro no 
Conselho de Classe. 

Técnico em Topografia 40 01 - - 1.355,45 60,00 Ensino Médio completo, 
habilitação técnica 
pertinente ao cargo de 
Técnico em Topografia e 
registro no Conselho de 
Classe. 

 
1.2 DO REGIME JURÍDICO: O regime jurídico do contrato de trabalho é o Estatuto dos 
Servidores do Município de Balsa Nova. O servidor será submetido a um processo de 
estabilidade e avaliação do seu desempenho profissional. Sendo aprovado neste período, o 
servidor será efetivado no cargo. Se não for aprovado, o mesmo será exonerado. Será excluído 
do concurso público o candidato convocado que se recusar a assumir o cargo.  
 
 
1.3 Das atribuições dos cargos: 
 
AGENTE EDUCACIONAL 
Cumprir a legislação em vigor e as instruções normativas emanadas da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte, que regem o registro escolar do aluno e a vida legal do 
estabelecimento de Ensino; receber, redigir e expedir a correspondência que lhe for confiada; 
classificar, protocolar e arquivar documentos e correspondências, registrando a movimentação 
de expedientes; realizar serviços auxiliares relativos à parte financeira, contábil e patrimonial do 



estabelecimento, sempre que solicitado; executar trabalho de mecanografia, reprografia, 
digitação e impressão, operando os equipamentos existentes; requisitar e manter o suprimento 
necessário à realização das atividades; observar as condições de funcionamento dos 
equipamentos, instrumentos e bens patrimoniais, solicitando os reparos necessários, para 
evitar riscos e prejuízos; utilizar com racionalidade e os materiais de consumo; executar 
atividades de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática do 
estabelecimento de ensino; executar ações e atividades com aplicação de conhecimentos 
gerais de informática necessários à realização dos trabalhos pertinentes às atribuições do 
cargo; organizar e manter atualizados a coletânea de legislação, resoluções, instruções 
normativas, ordens de serviço, ofícios e demais documentos; efetivar e coordenar as atividades 
administrativas referentes à matrícula, transferência e conclusão de curso; elaborar relatórios e 
processos de ordem administrativa a serem encaminhados às autoridades competentes; 
encaminhar à direção do estabelecimento de ensino municipal, em tempo hábil, todos os 
documentos que devem ser assinados; organizar e manter atualizado o arquivo escolar ativo e 
conservar o inativo, de forma a permitir, em qualquer época, a verificação da identidade e da 
regularidade da vida escolar do aluno e da autenticidade dos documentos escolares; 
responsabilizar-se pela guarda e expedição da documentação escolar do aluno, respondendo 
por qualquer irregularidade; manter atualizados os registros escolares dos alunos no sistema 
informatizado; organizar e manter atualizado o arquivo com os atos oficiais da vida legal da 
escola, referentes à sua estrutura e funcionamento; atender a comunidade escolar, na área de 
sua competência, prestando informações e orientações sobre a legislação vigente e a 
organização e funcionamento do estabelecimento de ensino, conforme disposições da 
legislação; zelar pelo uso adequado e conservação dos materiais e equipamentos sob sua 
responsabilidade; orientar os professores quanto ao prazo de entrega do Livro Registro de 
Classe com os resultados da frequência e do aproveitamento escolar dos alunos, cumprir e 
fazer cumprir as obrigações inerentes às atividades administrativas do estabelecimento de 
ensino, quanto ao registro escolar do aluno referente à documentação comprobatória, 
readaptação, aproveitamento de estudos e regularização, de vida escolar; organizar o Livro 
Ponto de todos os servidores públicos municipais que atuam no estabelecimento de ensino, 
encaminhando ao setor competente a sua frequência, em formulário próprio; secretariar os 
Conselhos de Classe e reuniões, redigindo as respectivas Atas; conferir, registrar no controle 
patrimonial do estabelecimento de ensino materiais e equipamentos recebidos; comunicar 
imediatamente à direção toda irregularidade que venha ocorrer na sua área de atuação; 
participar de eventos, cursos, reuniões, sempre que convocado, ou por iniciativa própria, desde 
que autorizado pela direção, visando ao aprimoramento profissional de sua função; auxiliar os 
profissionais da educação e a direção para manter atualizados os dados no Sistema de 
Controle e Remanejamento dos Livros Didáticos; fornecer dados estatísticos inerentes às 
atividades do estabelecimento de ensino, quando solicitado; atender a comunidade escolar e 
demais interessados, prestando informações e orientações; participar na execução de 
programas e projetos educacionais, quando lhe for determinado; prestar auxílio no 
desenvolvimento de atividades relativas à assistência aos segmentos envolvidos diretamente 
com o processo ensino-aprendizagem; cumprir e fazer cumprir o Regulamento de uso da 
biblioteca, assegurando organização e funcionamento; atender a comunidade escolar, 
disponibilizando e controlando o empréstimo de livros, de acordo com Regulamento próprio; 
auxiliar na implementação dos projetos de leitura previstos na Proposta Pedagógica Curricular 
do estabelecimento de ensino; auxiliar na organização do acervo de livros, de revistas e outros 
materiais didáticos e informativos; encaminhar à direção do estabelecimento de ensino 
sugestão de atualização do acervo, a partir das necessidades indicadas pelos usuários; zelar 
pela preservação, conservação e restauro do acervo; registrar o acervo bibliográfico e dar 
baixa, sempre que necessário; receber, organizar e controlar o material de consumo e 
equipamentos da biblioteca; manusear e operar adequadamente os equipamentos e materiais, 
zelando pela sua manutenção; conceber e planear serviços e sistemas de informação; 
selecionar, classificar e indexar documentos sob a forma textual, sonora, visual ou outra, 
desenvolvendo e adaptando sistemas de tratamento automático ou manual, de acordo com as 
necessidades; definir procedimentos de recuperação e exploração de informação; apoiar e 
orientar os utilizadores da biblioteca escolar ou centro de recursos educativos; promover ações 
de difusão, a fim de tornar acessíveis as fontes de informação; dinamizar a utilização de 
equipamentos e suporte; zelar pelo sigilo de informações pessoais de alunos, professores, 



funcionários e famílias; participar de programa de treinamento, quando convocado; trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público 
com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
Executar trabalhos de limpeza das diversas dependências físicas e bens patrimoniais do Poder 
Executivo de Balsa Nova; determinado, em equipamento de controle, no espaçamento de 
tempo estabelecido, sua permanência no local de serviço; zelar pela segurança das pessoas 
sinalizando e isolando áreas de risco e de trabalho; fiscalizar e zelar pela guarda do patrimônio 
pertencente ao Poder Executivo de Balsa Nova, em especial dos edifícios públicos próprios ou 
locados, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar 
incêndios, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades; controlar fluxo de pessoas, 
identificando, orientando e encaminhando-as para os lugares desejados; atender e controlar a 
movimentação de pessoas e veículos no estacionamento; receber objetos, mercadorias, 
materiais, equipamentos; participar de programa de treinamento, quando convocado; trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público 
com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas. 
 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
Coordenado e supervisionado pela Direção, no âmbito do Estabelecimento de Ensino, realizar 
os serviços de conservação, manutenção, preservação, alimentação, atendimento geral, 
zelando pela segurança; dar atendimento e acompanhamento aos alunos nos horários de 
entrada, saída, recreio e em outros períodos em que não houver a assistência do professor; 
comunicar à direção do estabelecimento de ensino eventuais enfermidades ou acidentes 
ocorridos com os alunos, bem como outras ocorrências graves; zelar pelo ambiente físico do 
estabelecimento de ensino e de suas instalações, cumprindo as normas estabelecidas na 
legislação sanitária vigente; utilizar o material de limpeza sem desperdícios e comunicar à 
direção, com antecedência, a necessidade de reposição dos produtos; zelar pela conservação 
do patrimônio escolar, comunicando qualquer irregularidade à direção; atender adequadamente 
aos alunos com necessidades educacionais especiais temporárias ou permanentes, que 
demandam apoio de locomoção, de higiene e de alimentação; auxiliar na locomoção dos 
alunos que fazem uso de cadeira de rodas, andadores, muletas, e outros facilitadores, 
viabilizando a acessibilidade e a participação no ambiente escolar; auxiliar os alunos com 
necessidades educacionais especiais quanto à alimentação durante o recreio, atendimento às 
necessidades básicas de higiene e as correspondentes ao uso do banheiro; zelar pela 
segurança individual e coletiva, orientando os alunos sobre as normas disciplinares para 
manter a ordem e prevenir acidentes no estabelecimento de ensino; percorrer as diversas 
dependências do estabelecimento, observando os alunos quanto às necessidades de 
orientação e auxílio em situações irregulares; encaminhar ao setor competente do 
estabelecimento de ensino os alunos que necessitarem de orientação ou atendimento; 
observar a entrada e a saída dos alunos para prevenir acidentes e irregularidades; acompanhar 
as turmas de alunos em atividades escolares externas, quando se fizer necessário e lhe for 
solicitado; auxiliar a direção e os demais profissionais da educação na divulgação de 
comunicados no âmbito escolar; auxiliar no remanejamento, organização e instalação de 
equipamentos e materiais didático pedagógicos; atender e identificar visitantes, prestando 
informações e orientações quanto à estrutura física e setores do estabelecimento de ensino; 
zelar pelo ambiente da cozinha e por suas instalações e utensílios, cumprindo as normas 
estabelecidas na legislação sanitária em vigor; selecionar e preparar a merenda escolar 
balanceada, observando padrões de qualidade nutricional e com o cardápio pré-estabelecido 
pela Nutricionista Municipal; servir a merenda escolar, observando os cuidados básicos de 
higiene e segurança; informar ao diretor do estabelecimento de ensino da necessidade de 
reposição do estoque da merenda escolar; conservar o local de preparação, manuseio e 
armazenamento da merenda escolar, conforme legislação sanitária em vigor; zelar pela 
organização e limpeza do refeitório, da cozinha e do depósito da merenda escolar; receber, 
armazenar e prestar contas de todo material adquirido para a cozinha e da merenda escolar; 
cumprir integralmente seu horário de trabalho e as escalas previstas, respeitado o seu período 
de férias; respeitar as normas de segurança ao manusear fogões, aparelhos de preparação ou 
manipulação de gêneros alimentícios e de refrigeração; receber e acatar criteriosamente a 



orientação e as recomendações do profissional da educação-professor no trato e atendimento 
das crianças; realizar atividades recreativas e trabalhos educacionais com crianças através de 
jogos, brincadeiras, desenhos e colagens; acompanhar e orientar as crianças durante as 
refeições, estimulando a aquisição de bons hábitos alimentares, auxiliando as crianças 
menores na ingestão de alimentos na quantidade e forma adequada, oferecer mamadeira aos 
bebês, tomando o devido cuidado com o regurgito; cuidar, estimular e orientar as crianças na 
aquisição de hábitos de higiene, trocar fraldas, dar banho e escovar os dentes; observar o 
comportamento das crianças durante o período de repouso e no desenvolvimento das 
atividades diárias, prestando os primeiros socorros, quando necessário e/ou relatando as 
ocorrências não rotineiras ao Profissional da Educação - Professor e a Direção do 
Estabelecimento de Ensino, para providências subsequentes; zelar pelo sigilo de informações 
pessoais de alunos, professores, funcionários e famílias; participar de programa de 
treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade 
e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas 
correlatas à sua área de atuação. 
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Atender e orientar pacientes, antes de executar procedimentos odontológicos; restaurar e 
obturar dentes, valendo-se de meios clínicos, para manter a vitalidade pulpar; realizar 
procedimentos cirúrgicos, efetuando remoções parciais ou totais do tecido pulpar, para 
conservação do dente; executar tratamento dos tecidos periapiciais, fazendo cirurgia ou 
curetagem apical, para proteger a saúde bucal; fazer tratamento biomecânico na luz dos 
condutores radiculares, empregando instrumentos especiais e medicamentos para eliminar os 
germes causadores de processos infecciosos periapical; infiltrar medicamentos antissépticos, 
antibióticos e detergentes no interior dos condutores infectados, utilizando instrumental próprio, 
para eliminar o processo infeccioso; executar vedamento dos condutos radiculares, servindo-se 
de material obturante, para restabelecer a função dos mesmos; aplicar medidas de promoção e 
prevenção de saúde, ações de saúde coletiva, estabelecendo diagnóstico e prognóstico, 
interagindo com profissionais de outras áreas; desenvolver pesquisas na área odontológica; 
desenvolver atividades profissionais junto a crianças, adultos e idosos, com ou sem 
necessidades especiais, em diferentes níveis de complexidade; participar do processo de 
planejamento, programação e execução de ações nos trabalhos desenvolvidos nas equipes de 
PSF; coordenar e supervisionar o pessoal sob seu comando, a fim de garantir os bons 
resultados nos trabalhos de seu setor e de atuação; manter-se atualizado sobre as normas 
municipais; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação 
ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua 
área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 
 
EDUCADOR 
SUMÁRIO DAS ATRIBUIÇÕES 
Educar, planejar e ministrar aulas na rede Municipal de Ensino de Balsa Nova nos Centros 
Municipais de Educação Infantil, Educação Especial e Ensino Fundamental, em contra-turno 
escolar, nos estabelecimentos de ensino; Coordenar e orientar projetos educacionais nos 
Centros Municipais de Educação Infantil e nas Unidades Educacionais pertencentes a Rede 
Municipal de Ensino Fundamental de Balsa Nova, bem como, os que envolvam a participação 
da família e da comunidade, inseridos na ação educativa, com a finalidade de promover o 
desenvolvimento integral do educando; Contribuir com as equipes de profissionais 
multidisciplinares lotados nos Centros Municipais de Educação Infantil e Unidades Escolares da 
Rede Municipal de Ensino de Balsa Nova, aprimorando o processo de "ensino - 
aprendizagem", com vistas a permanente melhoria da qualidade educacional da população 
desta Municipalidade; Assistir à equipe pedagógica-administrativa, prestando informações e 
realizando atividades de sua competência, garantindo a efetivação da proposta pedagógica. 
ATRIBUIÇÕES GERAIS 
Planejar, educar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem dos educandos nas Unidades 
Municipais de Educação Infantil e nas Unidades de Ensino Fundamental e Especial; Participar 
do processo de planejamento das atividades do Sistema Municipal de Ensino de Balsa Nova 
referente a Educação Infantil, Especial, Contra - Turnos Escolares e Programas Sociais 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação nas Unidades Escolares sob sua 



responsabilidade; Contribuir para o aprimoramento da qualidade da educação infantil e ensino 
fundamental, autuando em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, 
acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas 
relativos à área da educação; Preservar os princípios, os ideais e fins da Educação, através do 
seu desempenho profissional nos Centros Municipais de Educação Infantil nas Unidades do 
Ensino Fundamental e Especial. Comparecer ao local de trabalho com assiduidade e 
pontualidade, executando tarefas com eficiência, zelo e presteza; Colaborar com as atividades 
de articulação do Sistema Municipal de Ensino Fundamental, Educação Infantil e Especial 
envolvendo a família e a comunidade, nos Centros Municipais de Educação Infantil e nas 
Unidades da Educação Especial e Ensino Fundamental; Contribuir para a participação, o 
diálogo e a cooperação entre educadores, educandos e a comunidade em geral, visando a 
construção de uma sociedade livre, democrática, solidária, próspera e justa, empenhar-se em 
prol do desenvolvimento integral do aluno, quanto a valores, atitudes, comportamentos, 
habilidades e conhecimentos universais, utilizando processos que acompanham o progresso 
científico e social; Estimular a participação dos alunos no processo educativo e comprometer-
se com a eficiência dos instrumentos essenciais para o aprendizado; Promover o 
desenvolvimento do sendo crítico e da consciência política do educando, bem como, prepará-lo 
para o exercício consciente da cidadania e para o trabalho; Assegurar a efetivação dos direitos 
pertinentes à criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
comunicando as autoridades competentes os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus tratos e exploração ilícita da força de trabalho de crianças e 
adolescentes no Município de Balsa Nova; Selecionar, adequadamente, os procedimentos 
didáticos e instrumentos de avaliação do processo de ensino/aprendizagem e estimular a 
utilização de materiais apropriados ao ensino, de acordo com o Projeto Pedagógico nos 
Centros Municipais de Educação Infantil e nas Unidades de Ensino Fundamental; Planejar e 
executar o trabalho docente em consonância com a proposta pedagógica do Centro Municipal 
de Educação Infantil e Estabelecimento de Ensino de Balsa Nova, atendendo ao avanço da 
tecnologia educacional e as diretrizes de ensino emanadas do órgão competente; Definir, 
periodicamente, os objetivos do seu plano de trabalho, estabelecendo relações entre os 
diferentes componentes curriculares; Ministrar aulas nos dias letivos durante as horas de 
trabalho e contra turno escolares estabelecidas, inclusive com a participação integral nos 
períodos dedicados ao planejamento, a avaliação e ao desenvolvimento profissional; Levantar 
e interpretar dados relativos a realidade de seus educandos; Avaliar o desempenho dos 
educandos de acordo com as Diretrizes e Regimentos Escolares na Educação Infantil, 
Educação Especial e Ensino Fundamental, nos prazos estabelecidos; Participar da elaboração 
execução e avaliação do Projeto Pedagógico e do Regimento Escolar; Participar da elaboração 
e seleção do material didático utilizado em sala de aula e nos Centros Municipais de Educação 
Infantil; Zelar pela aprendizagem dos educandos; Constatar necessidades e providenciar o 
encaminhamento dos educandos aos setores e órgãos específicos para atendimento de 
vítimas abusos e violações dos direitos fundamentais da liberdade, saúde, educação, 
recreação e alimentação tutelados juridicamente pela Constituição Federal e Estatuto dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; Atender as solicitações da Direção do Estabelecimento 
de Ensino e dos Centros Municipais de Educação Infantil; Participar do Planejamento de 
classes paralelas, de área ou disciplinas específicas e das atividades específicas ou 
extraclasse; Cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção 
escolar, orientação educacional e supervisão escolar; Participar de reuniões, encontros, 
seminários, cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como, de outros 
eventos da área educacional e correlata; Promover aulas e trabalhos e estabelecer estratégias 
de recuperação para alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem em Contra Turno 
Escolares nas Unidades de Ensino Fundamental e Centros Municipais de Educação Infantil. 
Realizar levantamentos diversos para subsidiar o trabalho docente e apresentar relatórios; 
Contribuir para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos prestando-lhes 
atendimentos individualizado, apresentando alternativas para melhoria do processo ensino 
aprendizagem; Zelar pela disciplina e pelo material docente que esteja sobre a sua guarda; 
Exercer atividades relacionadas a administração escolar, planejamento, avaliação, inspeção, 
orientação e supervisão educacional, nos Estabelecimentos de Ensino e nos demais órgãos da 
estrutura organizacional da área de Educação do Município de Balsa Nova, quando for 
designado; Realizar atividades administrativas pedagógicas relacionadas à estatística 



educacional, documentação escolar, legislação educacional, autorização e funcionamento das 
escolas e vida legal desta e dos alunos; Fazer levantamentos de dados e pesquisa que 
propiciem o planejamento e avaliação das ações e das políticas educacionais, visando a 
qualidade de ensino no âmbito do Estabelecimento de Ensino do Município de Balsa Nova ou 
do Sistema Municipal de Ensino; Elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, 
programas e projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema Municipal de Ensino de 
Balsa Nova ou da Unidade Escolar que estiver exercendo suas atividades profissionais, em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos 
materiais; Acompanhar orientar e supervisionar o funcionamento das escolas zelando pelo 
cumprimento da legislação e das normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
Supervisionar e acompanhar ações programas, convênios e contratos diversos necessários 
para o desenvolvimento do trabalho educacional; Realizar atividades relacionadas aos eventos 
cívicos ou educacionais; Propor, participar, desenvolver e avaliar propostas político-
educacionais, atividades de planejamento, atividades pedagógicas e administrativas; 
Atividades escolares diversas; Atividades de alfabetização e processo ensino-aprendizagens 
dos alunos; Controlar, preparar, confeccionar e sugerir aquisições de materiais e equipamentos 
técnicos pedagógicos; Orientar a utilização de materiais e aparelhos audiovisuais pedagógicos 
e bibliográficos, prestando apoio e suporte técnico as atividades desenvolvidas nos 
estabelecimentos e órgãos do Sistema Municipal de Ensino; Analisar e orientar a utilização 
pedagógica de filmes e programas educativos e da informática educativa; Integrar conselhos e 
comissões quando indicado; Manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, 
quanto as modificações da legislação referente a educação básica; Participar de programa de 
treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade 
e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas 
correlatas a sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. Desenvolver 
atividades pedagógicas através de atividades lúdicas (brincadeiras), assim como, coordenar os 
exercícios físicos visando a interação do educando com outros em ambientes coletivos, 
espaços amplos e ao ar livre; Desenvolver atividades pedagógicas priorizando a ampliação da 
capacidade e expressar sentimentos e pensamentos do educando; Desenvolver a imaginação, 
a curiosidade e a capacidade de expressão do educando; Ampliar permanentemente o 
conhecimento do educando a respeito do mundo, da natureza e da cultura apoiadas por 
estratégias pedagógicas apropriadas; Diversificar atividades, visando a interação dos 
educandos nos Centros Municipais de Educação Infantis, Pré-Escolas, Centro de Educação 
Infantil e, eventualmente, nos estabelecimentos de Ensino Fundamental; Assegurar aos 
educandos através de estratégias e planos pedagógicos, os direitos a dignidade, autonomia e 
participação, a felicidade, ao prazer e à alegria; a individualidade, ao tempo livre e ao convívio 
social; a diferença e a semelhança, a igualdade de oportunidades, ao conhecimento e à 
educação, a espaços, tempos e materiais específicos. Desenvolver estratégias e planos 
pedagógicas aos educandos atendendo as diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de 
Educação Infantil, em especial, os princípios da Qualidade Social da Educação Infantil, 
considerando a sua natureza transacional, participativa, auto reflexiva, contextual e plural, 
procedimental e transformadora; 
OUTRAS ATRIBUÍÇÕES ESPECÍFICAS QUANTO AOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO 
INFANTIL E CONTRA TURNO ESCOLARES 
Promover a educação e o cuidado com vistas ao desenvolvimento integral das crianças nas 
unidades educacionais de acordo com as diretrizes curriculares do Município e Projeto 
Pedagógico da Instituição, planejando, observando, acompanhando e proporcionando práticas 
educativas individual e coletivamente de forma a contribuir com o desenvolvimento físico, 
psíquico, afetivo e social da criança. 
ATUAÇÃO NOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL 
Participar da elaboração, efetivação e realimentação da Proposta Pedagógica do CMEI e de 
seu Regimento, em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal da Educação. 
Planejar, organizar, executar e avaliar as atividades relativas às funções indissociáveis do 
educar e cuidar, de acordo com as Diretrizes Curriculares da SME e a Proposta Pedagógica do 
CMEI, respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças, com o objetivo de contribuir 
para a sua formação integral. Observar, acompanhar e promover, práticas educativas, 
individual e coletivamente, de forma que contribua com o desenvolvimento físico, psíquico, 



afetivo e social da criança, considerando seus limites, interesses e valores, a partir do 
fortalecimento das relações de afeto e respeito às diferenças. 
Recepcionar e/ou entregar as crianças aos responsáveis, observando estritamente os 
procedimentos preestabelecidos pela unidade educacional. Promover a segurança das 
crianças sob sua responsabilidade, intervindo em situações que ofereçam riscos. Registrar e 
controlar a frequência e a pontualidade das crianças, comunicando ao suporte técnico-
pedagógico ou ao Diretor, os casos de faltas e atrasos em excesso. Proceder ao registro da 
avaliação do processo de desenvolvimento da criança, em documentação apropriada, 
conforme rotinas preestabelecidas na instituição e o disposto no Regimento. Utilizar o horário 
de permanência para participar de capacitação, atualização, planejamento e elaboração de 
material didático-pedagógico. Participar de encontros, cursos, debates e trocas de 
experiências, visando o aprimoramento profissional, de acordo com critérios preestabelecidos. 
Participar efetivamente das reuniões pedagógico-administrativas, do Conselho do CMEI, da 
APF e as de articulação com a família e/ou comunidade, contribuindo para a implementação da 
Proposta Pedagógica. Orientar e acompanhar as crianças em suas dificuldades, 
encaminhando-as ao suporte técnico-pedagógico, ou ao Diretor sempre que as soluções 
estejam fora de sua área de competência. Manter os pais permanentemente atualizados sobre 
os avanços da criança, atendendo encaminhamentos definidos, em conjunto com o suporte 
técnico-pedagógico. Realizar diferentes atividades de modo a garantir a integração/inclusão de 
todas as crianças. Orientar e acompanhar as crianças nas atividades referentes à refeição, 
higiene pessoal e organização do ambiente, incentivando a aquisição de hábitos saudáveis e 
autonomia. 
ATUAÇÃO NO CONTRATURNO ESCOLAR OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO 
Elaborar o planejamento das atividades a serem realizadas com os grupos de crianças e 
adolescentes, visando organizar a ação e garantir a intencionalidade educativa. Propor e 
desenvolver atividades educacionais de maneira diversificada e significativa para o 
desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, de acordo com a Proposta Pedagógica. 
Elaborar o planejamento das atividades a serem realizadas com os grupos de crianças e 
adolescentes, visando organizar a ação e garantir a intencionalidade educativa. Propor e 
desenvolver atividades educativas de maneira diversificada e significativa para o 
desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, de acordo com a Proposta Pedagógica, 
com as capacitações oferecidas pela Secretaria Municipal de Educação, com os materiais de 
apoio disponíveis na Unidades e contando também com o suporte pedagógico da equipe 
fornecido pela própria Secretaria Municipal de Educação. Garantir a organização do ambiente e 
a utilização dos materiais necessários às suas atividades educativas, conforme previsto em seu 
planejamento e de acordo com o encaminhamento metodológico da Proposta Pedagógica. 
Participar e acompanhar as crianças e adolescentes nas atividades externas, zelando pela 
segurança dos mesmos e o bom aproveitamento da programação trabalhada. Promover o 
convívio saudável, através dos combinados disciplinares, com intervenções constantes, 
mediando conflitos quando necessário, seguindo as normas que regulamentam o 
desenvolvimento do trabalho e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Participar da Avaliação 
Formativa das crianças e adolescentes, em conjunto com a coordenação e a equipe 
pedagógica adotando os procedimentos necessários. Participar da elaboração e execução de 
Projetos conforme encaminhamento metodológico apresentado pela Proposta Pedagógica, 
respeitando o estágio de desenvolvimento das crianças e adolescentes, objetivando contribuir 
na formação integral dos mesmos. Prestar informações relativas ao desenvolvimento dos 
educandos sob sua responsabilidade, atendendo encaminhamentos definidos em conjunto com 
o coordenador de suporte técnico-pedagógico. Acompanhar e orientar as crianças e 
adolescentes nas atividades referentes a refeições, higiene pessoal e organização do ambiente 
incentivando a aquisição de hábitos saudáveis. Participar das reuniões previstas em calendário 
escolar e das acordadas previamente. Participar de cursos de qualificação profissional, 
aplicando os conhecimentos e habilidades adquiridas com os grupos de educandos, de acordo 
com o planejamento individual e/ou da equipe, bem como multiplicar tais conhecimentos em 
seu local de trabalho. 
 
ELETRICISTA PREDIAL 



Executar serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica; Realizar manutenção 
preventiva, preditiva e corretiva; Instalar sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizar 
medições e testes;  Efetuar ligações, extensões e reparos em instalações e quadro elétricos, 
serviços de baixa e alta;  executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo 
plantas, esquemas e croquis; reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros 
públicos; colocar e fixar quadros de distribuição, caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais 
para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés, exaustores, amperímetros, 
reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar gambiarras nas ruas em épocas de 
festas; instalar, regular e reparar aparelhos e equipamentos elétricos; zelar pela conservação 
dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se 
incluam na sua esfera de competência. Efetuar a manutenção nas instalações elétricas, redes 
de alta e baixa tensão, cabines de força, quadros e outros, instalando e reformando aparelhos 
de ar condicionado, para o funcionamento adequado do sistema elétrico dos edifícios públicos 
do Município de Balsa Nova;  Efetuar a manutenção preventiva de motores, transformadores, 
disjuntores, reatores, equipamentos elétricos em geral, sistemas de comando, sinalização e 
proteção;  Efetuar estudos detalhados das necessidades de demanda e levantamento das 
características dos equipamentos em funcionamento a fim de dimensionar as alterações na 
rede e instalações elétricas;  Zelar pelo funcionamento adequado do sistema elétrico dos 
edifícios  do Município de Balsa Nova, observando os projetos executivos de eletricidade, 
dirimindo dúvidas com os engenheiros, observando os detalhes de segurança no trabalho e 
propondo modificações necessárias; planejar o trabalho a ser realizado, consultando plantas ou 
esquemas, requisitos e outras informações para estabelecer o roteiro das tarefas;  examinar 
máquinas, instalações e equipamentos elétricos, valendo-se dos planos de montagem, 
requisitos e de instrumentos adequados, localizando e identificando defeitos;  limpar e reparar 
transformadores de alta e baixa tensão, disjuntores e outros elementos e componentes 
elétricos;  efetuar ligações provisórias de energia elétrica em equipamentos portáteis, aparelhos 
de testes e solda e em máquinas diversas, instalando fios e demais componentes, permitindo 
sua utilização em trabalhos de natureza temporária ou eventual;  proceder à instalação, reparo 
ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas e interruptores, utilizando equipamentos 
adequados, atendendo as necessidades de consumo de energia elétrica;  - executar trabalhos 
em rede eletrônica; montar máquinas e aparelhos elétricos; 9 - realizar orçamentos e 
requisições de materiais;  realizar a manutenção de aparelhos e utensílios elétricos;  executar 
serviços elétricos relacionados com o sistema de telefonia, informática e outros;   executar 
serviços relacionados com redes elétricas de alta e baixa tensão; executar a manutenção 
preventiva e emergência em redes de distribuição secundárias e no sistema de iluminação 
pública, como: substituição de elos fusíveis, cartuchos, chaves, isoladores, lâmpadas, relés e 
reatores; Zelar pela manutenção e conservação das lâmpadas e iluminação emergenciais dos 
Edifícios do Município de Balsa Nova no combate a incêndios, assim como, a responsabilidade 
de notificar seu superior hierárquico ou gestor público de eventuais inconformidades no 
funcionamentos das iluminações e alarmes de incêndio, inclusive, de recarga de extintores de 
combate a incêndio; Submeter a treinamento preventivo de combate a incêndios decorrente e 
falhas do sistema elétrico do Edifícios Públicos do Município de Balsa Nova; Integrar 
Comissões da Defesa Civil e Brigadas de Combate a Incêndios; Participar de Cursos e 
Treinamento de Equipes de Bombeiros Civis promovido pelo Município de Balsa Nova; 
Participar, periodicamente, dos treinamentos de socorristas disponibilizado pelo Município de 
Balsa Nova, assim como integrar as equipes de socorristas designadas por esta 
Municipalidade. 
 
ENFERMEIRO 
Planejar, organizar, coordenar e avaliar os serviços de enfermagem; coordenar, planejar ações 
e auditar serviços de enfermagem; implementar ações para a promoção da saúde junto à 
comunidade; prestar serviços de enfermagem nas unidades de saúde do Município de Balsa 
Nova e em domicílios; prestar cuidados de enfermagem aos pacientes hospitalizados; ministrar 
medicamentos prescritos, bem como cumprir outras determinações médicas; realizar cuidados 
diretos de enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a 
continuidade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; zelar pelo 
bem estar físico e psíquico dos pacientes; orientar o isolamento de pacientes; supervisionar o 
serviço de higienização dos pacientes; orientar, coordenar e supervisionar a execução das 



tarefas relacionadas com a prescrição alimentar; planejar, executar, supervisionar e avaliar a 
assistência integral de enfermagem a pacientes de alto e médio risco, enfatizando o auto-
cuidado e participando de sua alta da instituição de saúde; acompanhar o desenvolvimento dos 
programas de recursos humanos para área de enfermagem; aplicar terapia dentro da área de 
sua competência, sob controle médico; prestar primeiros socorros; aprazar exames de 
laboratórios, de raio X e outros; promover e participar na implantação de normas e padrões dos 
serviços de enfermagem; participar de programas de educação sanitária e de saúde pública; 
auxiliar nos serviços de atendimento materno-infantil; participar de programas de imunização; 
realizar visitas domiciliares; realizar consulta de enfermagem; prover e controlar o estoque de 
medicamentos; promover integração do serviço de enfermagem com os de assistência médica; 
participar de inquéritos epidemiológicos; participar de programas de atendimento a 
comunidades em situações de emergência ou de calamidade pública; requisitar exames de 
rotina com vistas aplicação de medidas preventivas; colher materiais para exames laboratoriais; 
prestar assessoramento à autoridade em assuntos de sua competência; emitir pareceres em 
matéria de sua especialidade; participar da discussão e elaboração de projetos terapêuticos; 
participar de atendimentos programáticos prestando assistência integral à saúde individual e 
coletiva ao longo do ciclo vital; produzir conhecimentos técnicos através da realização de 
pesquisas e estudos da ação profissional e utilizá-los como subsídios nas intervenções em 
saúde; orientar, coordenar e supervisionar equipes auxiliares; integrar conselhos e comissões 
quando indicado; manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, quanto às 
modificações da legislação referente à enfermagem; participar de cursos e programas de 
treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade 
e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas 
correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, produção, dispensação, controle, 
armazenamento, distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
medicamentos, alimentos especiais, cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos 
correlatos; realizar análises clínicas, toxicológicas, fisioquímicas, biológicas, microbiológicas e 
bromatológicas; participar da elaboração, coordenação e implementação de políticas de 
medicamentos; orientar sobre uso de produtos e serviços farmacêuticos; elaborar laudos 
técnicos e realizar o de perícias técnicas legais relacionadas com as atividades, fórmulas, 
processos e métodos farmacêuticos ou de natureza farmacêutica; assessorar à fiscalização 
sanitária e técnica de órgãos públicos, laboratórios, setores ou estabelecimentos, em que se 
pratiquem extração, purificação, controle de qualidade, inspeção de qualidade, análise prévia, 
análise de controle e análise fiscal de insumos farmacêuticos de origem vegetal, animal e 
mineral; assessorar à fiscalização sanitária e técnica de estabelecimentos públicos, que 
preparem, fabriquem ou armazenem produtos biológicos, imunoterápicos, soros, vacinas, 
alérgicos, opoterápicos, para uso humano; integrar conselhos e comissões quando indicado; 
manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, quanto às modificações da 
legislação referente às suas atribuições profissionais; trabalhar seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar 
outras tarefas correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 

FISIOTERAPEUTA 
Executar trabalhos relativos à utilização de métodos e técnicas fisioterápicas para a prevenção, 
readaptação e reabilitação física de pacientes; atender e avaliar as condições funcionais de 
pacientes utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas 
especialidades; atuar na área de educação em saúde através de palestras, distribuição de 
materiais educativos e orientações para melhor qualidade de vida; promover ações 
profissionais, de alcance individual e/ou coletivo, preventivas a intercorrência de processos 
cinesiopatológicos; executar métodos e técnicas fisioterápicas prescritas peto médico fisiatra e 
sob a supervisão deste auxiliar na restauração da capacidade física diminuída por doenças ou 
lesões; respeitar a prescrição médica nos seus aspectos de movimentação de paciente, 



manipulação de aparelhos e supervisão de exercícios; executar métodos e técnicas 
fisioterápicas prescritas pelo médico fisiatra e sob supervisão deste com a finalidade de 
conservar ou desenvolver a capacidade física do paciente; executar métodos em pacientes 
com lesões músculo-osteo-articulares, em fase de recuperação ou pacientes pneumológicos 
que necessitam terapia física, juntamente com outra forma de terapia; integrar conselhos e 
comissões quando indicado; manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, 
quanto às modificações da legislação referente às suas atribuições profissionais; trabalhar 
seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público 
com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação de acordo 
com a sua formação profissional. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atuar em pesquisa, prevenção, avaliação e terapia fonoaudiológica na área de comunicação 
oral e escrita, voz e audição, bem como o aperfeiçoamento dos padrões da fala e da voz. 
Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação oral e escrita, voz 
e audição; Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação de comunicação oral e 
escrita, voz e audição; Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e 
escrita, voz e audição; Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e da fala; Colaborar em 
assuntos Fonoaudiológicos ligados a outras ciências; Projetar, dirigir ou efetuar pesquisas 
fonoaudiológicas promovidas por outras entidades; Encaminhar o paciente ao especialista, 
orientando-o e fornecendo-lhe indicações, para solicitar parecer quanto ao melhoramento ou 
possibilidade de reabilitação; Emitir parecer quanto ao aperfeiçoamento ou a praticabilidade de 
reabilitação fonoaudiológica, elaborando relatórios, para complementar o diagnóstico; 
Programar, desenvolver e supervisionar o treinamento de voz, fala, linguagem, orientando e 
fazendo demonstrações de respiração funcional, impostação de voz, treinamento fonético, 
auditivo, de dicção e organização do pensamento em palavras, para reeducar e/ou reabilitar o 
paciente; Opinar quanto às possibilidades fonatórias e auditivas do indivíduo, fazendo exames 
e empregando técnicas de avaliação específicas, para possibilitar a avaliação profissional ou 
escolar; Participar 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; Auxiliar autoridades superiores, preparando informes e 
documentos em assuntos de fonoaudiologia, pareceres, palestras orientativas e outros; 
Participar da equipe de orientação e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos 
ligados a assuntos fonoaudiológicos; Executar outras atividades correlatas; Estar disposto a 
atuar na Escola Especial atendendo a alunos portadores de necessidades especiais; Integrar 
conselhos e comissões quando indicado; Manter-se atualizado sobre as normas Municipais e, 
também, quanto às modificações da legislação referente às suas atribuições profissionais; 
trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; Tratar o 
público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas à sua área de atuação de 
acordo com a sua formação profissional. 
 
GARI - LIMPEZA URBANA EXTERNA 
Coletar os resíduos sólidos urbanos domiciliares em residências, hospitalares, farmácias, 
estabelecimentos comerciais, industriais ou de qualquer natureza; Efetuar serviços de capina, 
roçada manual ou mecânica, remoção de resíduos, utilizando ferramental e equipamentos 
específicos (roçadeiras, motosserras, outros) de acordo com a natureza do serviço e/ou 
operação;  Proceder à limpeza de ralos, valetas e demais elementos que compõem o sistema 
de drenagem de superfície de logradouros e áreas públicas do Município de Balsa Nova;  
Auxiliar a descarga de resíduos sólidos urbanos nas estações de transferências, aterros, fornos 
de incineração e outros locais de transferência, intermediários ou de destino final;  Auxiliar a 
varrição mecânica dos logradouros, coletando resíduos de maior porte que dificultem a 
operação dos equipamentos; Executar serviços de limpeza geral e remoção de resíduos 
sólidos urbanos nos logradouros públicos municipais, parques, ginásio esportivo, campos de 
futebol, centro de eventos e outros; Realizar transporte, remoção, arrumação e 
acondicionamento de materiais, máquinas e cargas em geral, dentro das atribuições do 
Município de Balsa Nova; Conservar e zelar pelos equipamentos, ferramentas, acessórios e 
demais bens sob sua responsabilidade direta ou indireta; Responder pela guarda do cabideiro 
(limpeza, recepção e entrega de uniformes dos servidores públicos); - Responder pela guarda, 



controle e distribuição de materiais e equipamentos do depósito de sua Gerência; Executar e 
manter a limpeza dos elementos que compõem o mobiliário urbano, tais como: papeleiras, 
contenedores, placas de sinalização, cabines telefônicas, bancos, caixas de correio, abrigos de 
ônibus, monumentos e demais bens públicos que sejam de responsabilidade do Município de 
Balsa Nova, utilizando equipamentos, ferramentas e produtos adequados à finalidade;  
Proceder à lavagem de logradouros públicos, locais de feiras livres e de eventos públicos, 
através de veículos ou equipamentos e ferramentas próprias, por ocasião dos serviços de 
limpeza e remoção;  Proceder à remoção de entulhos e bens inservíveis em logradouros e 
áreas públicas do Município de Balsa Nova e outros locais de acordo com as atribuições desta 
Municipalidade; Auxiliar e transportar mobiliário, equipamentos e acessórios e qualquer objeto 
que venha a ser solicitado respeitando a legislação e as normas vigentes, inclusive a de 
Segurança do Trabalho;  Efetuar a limpeza dos rios, riachos, parques municipais, campos 
esportivos, vestiários e logradouro públicos, promover a limpeza de contenedores de lixo e das 
áreas adjacentes á margem dos rios e parques; Capinar e ceifar taludes e encostas, conforme 
orientações da Defesa Civil Municipal do Município de Balsa Nova, removendo os resíduos 
gerados na operação, quando exercer a função/atividade de gari-alpinista; Executar a limpeza 
e serviços de asseio nos Hospitais Municipais e Unidades Básicas de Saúde, Capelas e outros 
edifícios públicos, utilizando ferramentas, Equipamentos de Proteção Individual e produtos 
químicos adequados para limpeza destas instalações; Efetuar a limpeza de pichações em 
monumentos ou fachadas públicas, observando as normas de segurança para manipulação 
dos produtos químicos;  Efetuar os serviços de recuperação e conservação de mobiliário 
urbano, em praças, parques e demais locais públicos ou assemelhados, determinados pelo 
Município de Balsa Nova, como troca de grade, raspagem, lixamento e pintura;  Auxiliar na 
operação de incineradores e demais equipamentos utilizados para tratamento de resíduos, 
como fornos;  Auxiliar na coleta de resíduos sólidos especiais, como pneus, pilhas e baterias, 
lâmpadas, e outros, previstos em Leis especificas e suas atualizações; Executar a diluição de 
produtos, a limpeza das superfícies, serviços de asseio e técnicas de tratamento de piso; 
Atender à população e participar de eventos, orientando e informando os cidadãos, no que se 
refere às questões relativas à educação ambiental e social;  Orientar a população sobre as 
formas adequadas de acondicionamento e descarte de resíduos e materiais inservíveis;  Cuidar 
e zelar por seu uniforme, mantendo sempre uma boa aparência pessoal;  Obedecer e cumprir 
as normas disciplinares estabelecidas pelo Estatuto Único do Servidores Públicos do Município 
de Balsa Nova;  Orientar o gari novato, quando este estiver sob sua responsabilidade; Operar 
equipamentos digitais de uso específico para a atividade;  Utilizar os Equipamentos de 
Proteção Individual, de acordo com a sua finalidade para a proteção do corpo e identificação 
profissional;  Lavar as mãos antes e depois da realização da atividade de limpeza; Varrer ruas, 
praças, parques e jardins municipais, utilizando vassouras, ancinhos e outros instrumentos 
similares para manter os referidos locais em condições de higiene e trânsito; Recolher os 
montes de lixos, acondicionando-os em sacos plásticos, latões, cestos, carrinhos de tração 
manual e outros depósitos adequados, para posterior coleta e transporte;  Percorrer os 
logradouros, seguindo roteiros pré-estabelecidos, para coletar lixo;  Despejar o lixo amontoado 
ou acondicionado em latões e sacos plásticos, em caminhões especiais do Município de Balsa 
Nova, possibilitando assim seu transporte aos locais apropriados;  Esvaziar as lixeiras 
distribuídas pelas vias públicas;  Raspar meio-fios, limpar ralos e saídas de esgotos; 
Desempenhar funções de coletor em veículos motorizados ou tracionados por animais, varrer o 
local determinado, utilizando vassouras; reunir ou amontoar a poeira e o lixo, fragmentos e 
detritos; colher os montes de lixo, despejando-os em latões, cestos ou outros de depósitos 
apropriados, que facilitem a coleta e o transporte para o depósito; transportar carrinhos, 
fazendo a varredura e coleta do lixo;Ter conhecimento técnico e profissional para manusear e 
operacionar roçadeiras costais, motosserras e demais equipamentos necessários para roçada, 
limpeza urbana e jardinagem, Auxiliar na colocação das redes de proteção, prospecção do 
terreno a ser roçado, evitando a quebra das lâminas da roçadeira. Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes 
ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção 
de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, 
medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, EPI; Primeiros Socorros; 
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Ética Profissional, Primeiros 
Socorros com enfoque aos acidentes envolvendo  roçadeiras,  motosserras ou demais 



equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana, roçada, capinagem, jardinagem, 
assim como, coleta, armazenamento e trasnposrte de resíduos sólidos urbanos; Cuidados 
ambientais na utilização, abastecimento e manutenção dos equipamentos; Executar outras 
tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação e que sejam de 
atribuição do Município de Balsa Nova;  Desenvolver com autonomia as atividades 
programadas pelo órgão gerencial. Integrar as Comissões da Defesa Civil e Brigada de 
Combate a Incêndios; Participar de Cursos e Treinamento de Equipes de Bombeiros Civis 
promovido pelo Município de Balsa Nova. Participar, periodicamente, dos treinamentos de 
socorristas disponibilizado pelo Município de Balsa Nova, assim como integrar as equipes de 
socorristas designadas por esta Municipalidade. 
 
LAVADOR/LUBRIFICADOR 
Executar serviços de lavagem e limpeza de veículos, máquinas e equipamentos do Município 
de Balsa Nova, utilizando equipamentos e produtos químicos adequados. Executar a 
lubrificação dos veículos conforme plano de trabalho estabelecido. Manter limpas as máquinas 
e equipamentos utilizados, e o local de trabalho. Fazer a limpeza interna e externa de veículos, 
máquinas e equipamentos do Município de Balsa Nova. Remover resíduos, lavar, encerar, polir 
e escovar estofamentos dos veículos. Lavar baús de caminhões de coleta. Aspirar bancos e 
porta malas. Limpar pegadores. Escovar caixilhos. Limpar portas, janelas e vidros. Operar 
elevadores hidráulicos. Lavar assoalho externo do veículo. Lavar motor. Lavar rodas, caixa e 
pára-lamas. Aplicar xampu automotivo. Enxaguar veículo. Aspirar resíduos e água. Secar área 
externa e interna do veículo. Secar motor. Polir, lustrar e encerar os veículos. Limpar cantos de 
portas. Limpar painéis e tapetes. Escovar, lavar, varrer e remover detritos do local de lavagem 
dos veículos. Acompanhar e realizar o plano de trabalho estabelecido e realizar os registros 
necessários. Executar outras tarefas de acordo com a necessidade da área. Executar a 
lubrificação dos veículos conforme plano de trabalho estabelecido. Lubrificação de comboio: 
Executar abastecimento e a lubrificação de máquinas nos setores de trabalho e no britador. 
Controlar o estoque de óleo diesel óleo lubrificantes e graxas utilizados no comboio.  Lubrificar 
máquinas e equipamentos, sinalizando pontos de lubrificação, interpretando desenhos de 
máquinas, avaliando a situação de máquinas e equipamentos; Conservar ferramentas e 
materiais para lubrificação; Abastecer máquinas e veículos; Executar trabalhos seguindo as 
normas de segurança, higiene, qualidade e proteção do meio ambiente. Trocar e consertar 
pneus leves, médios e pesados, realizando serviços com cola, graxa, lixa e câmara de ar no 
esmeril; realizar serviços embaixo de caminhões, inclusive embaixo dos compactadores de lixo, 
quando necessário; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na 
sua esfera de competência. Integrar as Comissões da Defesa Civil e Brigada de Combate a 
Incêndios; Participar de Cursos e Treinamento de Equipes de Bombeiros promovido pelo 
Município de Balsa Nova. 
 
NUTRICIONISTA 
Realizar atividades e executar trabalhos relacionados com a educação alimentar, nutrição e 
dietética, bem como em programas voltados para a saúde pública; prestar assistência 
nutricional a indivíduos sadios e enfermos: planejar, organizar, administrar e avaliar unidades 
de alimentação e nutrição; efetuar controle higiénico-sanitário; participar de programas de 
educação nutricional; realizar pesquisas sobre hábitos alimentares, proceder à avaliação 
técnica da dieta comum e sugerir medidas para sua melhoria, participar de programas de 
saúde pública, fazer avaliação dos programas de nutrição em saúde pública, sugerir adoção de 
normas, padrões e métodos de educação a assistência alimentar, visando à proteção materno-
infantil, elaborar cardápios normais e específicos para a merenda escolar; verificar o prontuário 
dos doentes, a prescrição da dieta, dados pessoais e resultados de exames de laboratório, 
para estabelecimento do tipo de dieta; inspecionar e fiscalizar os gêneros estocados; orientar 
os serviços de cozinha, copa e refeitório na correta preparação de cardápios: orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares: comunicar a 
ocorrência de irregularidades encontradas; preparar relatórios mensais relativos ás atividades 
do cargo; integrar conselhos e comissões quando indicado; manter-se atualizado sobre as 
normas municipais e, também, quanto às modificações da legislação referente ás suas 
atribuições profissionais: trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 



preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas 
correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Operar máquinas pesadas, rodoviárias, agrícolas e tratores; operar com máquinas rodoviárias 
em escavação, transporte de terra, aterros e trabalhos semelhantes; operar com máquinas de 
compactação, com tratores, com rolo compressor; lavrar e discar terras preparando-as para o 
plantio; executar a manutenção básica de máquinas e equipamentos pesados, compreendendo 
limpeza, lubrificação e abastecimento quando necessárias; executar pequenos reparos 
mecânicos em tratores ou máquinas, quando necessário: operar retroescavadeira nos serviços 
que exijam sua utilização; remover solo e material orgânico "bota-fora", drenar solos e executar 
construção de aterros; realizar acabamento em pavimentos e cravam estacas; inspecionar as 
condições operacionais dos equipamentos; respeitar as normas técnicas e os regulamentos do 
serviço; observar as normas e medidas de segurança recomendadas para a operação e 
estacionamento da máquina, a fim de evitar acidentes; operar trator de pneu executando as 
tarefas pertinentes a utilização do mesmo na área urbana e rural; operar tratores de esteira 
para execução de serviços de escavação, terraplenagem, desmatamento, barragem, 
nivelamento de solo, pavimentação, abertura e conservação de vias urbanas e estradas 
vicinais, curva de nível e tabuleiros agrícolas, carregamento e descarregamento de material, 
entre outros; operar, ajustar e preparar máquinas e implementos agrícolas; realizar 
manutenção em primeiro nível de máquinas e implementos; empregar medidas de segurança e 
auxiliar em planejamento de plantio; operar rolo compactador; realizar acabamento em 
pavimentos; recolher os equipamentos, as máquinas pesadas, os tratores nas garagens ou nos 
locais que forem determinados; executar outras tarefas afins; desenvolver as atividades em 
conformidade com as normas e procedimentos técnicos e de segurança; participar de 
programa de treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar 
outras tarefas correlatas. 
 
PROFESSOR 
Planejar, ministrar aulas e orientar a aprendizagem; participar do processo de planejamento 
das atividades do Sistema Municipal de Ensino; contribuir para o aprimoramento da qualidade 
do ensino, atuando em atividades de planejamento, elaboração, coordenação, 
acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de procedimentos e programas 
relativos à área da educação; preservar os princípios, os ideais e fins da Educação, através do 
seu desempenho profissional; comparecer ao local de trabalho com assiduidade e 
pontualidade, executando tarefas com eficiência, zelo e presteza; colaborar com as atividades 
de articulação do Sistema Municipal de Ensino ou do Estabelecimento de Ensino de Balsa 
Nova, envolvendo a família e a comunidade; contribuir para a participação, o diálogo e a 
cooperação entre educadores, educandos e a comunidade em geral, visando à construção de 
uma sociedade livre, democrática, solidária, próspera e justa; empenhar-se em prol do 
desenvolvimento integral do aluno, quanto a valores, atitudes, comportamentos, habilidades e 
conhecimentos universais, utilizando processos que acompanham o progresso científico e 
social; estimular a participação dos alunos no processo educativo e comprometer-se com a 
eficiência dos instrumentos essenciais para o aprendizado; promover o desenvolvimento do 
senso crítico e da consciência política do educando, bem como prepará-lo para o exercício 
consciente da cidadania e para o trabalho; assegurar a efetivação dos direitos pertinentes à 
criança e ao adolescente, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicando à 
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo suspeita ou 
confirmação de maus tratos; selecionar, adequadamente, os procedimentos didáticos e 
instrumentos de avaliação do processo de ensino/aprendizagem e estimular a utilização de 
materiais apropriados ao ensino, de acordo com o Projeto Pedagógico da Escola; planejar e 
executar o trabalho docente em consonância com a proposta pedagógica do Estabelecimento 
de Ensino de Balsa Nova, atendendo ao avanço da tecnologia educacional e às diretrizes de 
ensino emanadas do órgão competente; definir, operacionalmente, os objetivos do seu plano 
de trabalho, estabelecendo relações entre os diferentes componentes curriculares; ministrar 
aulas nos dias letivos, durante as horas de trabalho estabelecidas, inclusive com a participação 
integral nos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento 



profissional; levantar e interpretar dados relativos à realidade de seus educandos; avaliar o 
desempenho dos alunos de acordo com o regimento escolar, nos prazos estabelecidos; 
participar da elaboração, execução e avaliação do Projeto Pedagógico e do Regimento 
Escolar; participar da elaboração e seleção do material didático utilizado em sala de aula; zelar 
pela aprendizagem dos alunos; constatar necessidades e encaminhar os educandos aos 
setores específicos de atendimento; atender às solicitações da Direção do Estabelecimento de 
Ensino do Município de Balsa Nova, referentes a sua ação docente; atualizar-se em sua área 
de conhecimentos e sobre a Legislação de Ensino; participar do planejamento de classes 
paralelas, de áreas ou disciplinas específicas e das atividades específicas ou extraclasse; 
cooperar com os serviços de administração escolar, planejamento, inspeção escolar, 
orientação educacional e supervisão escolar; participar de reuniões, encontros, seminários, 
cursos, conselhos de classe, atividades cívicas e culturais, bem como de outros eventos da 
área educacional e correlata; promover aulas e trabalhos e estabelecer estratégias de 
recuperação para alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem; realizar 
levantamentos diversos para subsidiar o trabalho docente e apresentar relatórios contribuir 
para o aprimoramento da qualidade do tempo livre dos educandos prestando-lhes atendimento 
individualizado, apresentando alternativas para melhoria do processo ensino aprendizagem; 
zelar pela disciplina e pelo material docente que esteja sobre a sua guarda; exercer atividades 
relacionadas à administração escolar, planejamento, avaliação, inspeção, orientação e 
supervisão educacional, nos Estabelecimentos de Ensino e nos demais órgãos da estrutura 
organizacional da área da Educação do Município de Balsa Nova, quando for designado; 
realizar atividades administrativas pedagógicas relacionadas à estatística educacional, 
documentação escolar, legislação educacional, autorização e funcionamento das escolas e 
vida legal destas e dos alunos; fazer levantamentos de dados e pesquisas que propiciem o 
planejamento e avaliação das ações e das políticas educacionais, visando à qualidade de 
ensino no âmbito do Estabelecimento de Ensino do Município de Balsa Nova ou do Sistema 
Municipal de Ensino; elaborar, implementar, acompanhar e avaliar planos, programas e 
projetos voltados para o desenvolvimento do Sistema Municipal de Ensino ou da escola em 
relação a aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos 
materiais; acompanhar, orientar e supervisionar o funcionamento das escolas zelando pelo 
cumprimento da legislação e das normas educacionais e pelo padrão de qualidade de ensino; 
supervisionar e acompanhar ações, programas, convênios e contratos diversos necessários 
para o desenvolvimento do trabalho educacional; realizar atividades relacionadas aos eventos 
cívicos ou educacionais; propor, participar, desenvolver e avaliar propostas político-
educacionais, atividades de planejamento, atividades pedagógicas e administrativas; atividades 
escolares diversas; atividades de alfabetização e processo ensino-aprendizagem dos alunos; 
controlar, preparar, confeccionar e sugerir aquisições de materiais e equipamentos técnicos 
pedagógicos; orientar a utilização de materiais e aparelhos audiovisuais pedagógicos e 
bibliográficos, prestando apoio e suporte técnico às atividades desenvolvidas nos 
estabelecimentos e órgãos do Sistema Municipal de Ensino; analisar e orientar a utilização 
pedagógica de filmes e programas educativos e da informática educativa; integrar conselhos e 
comissões quando indicado; manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, 
quanto às modificações da legislação referente à educação básica; participar de programa de 
treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade 
e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas 
correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 
 
PSICÓLOGO 
Executar trabalhos relacionados com o comportamento humano e à dinâmica da 
personalidade, com vistas à orientação psicopedagógica e ao ajustamento individual; avaliar o 
desenvolvimento emocional e os processos mentais e sociais de indivíduos, grupos e 
instituições, com a finalidade de análise, tratamento, orientação e educação; coordenar e 
orientar os trabalhos de levantamentos de dados científicos relativos ao comportamento 
humano e ao mecanismo psíquico; orientar a elaboração de diagnósticos prognósticos e 
controle do comportamento do paciente na vida social; colaborar com médicos, assistentes 
sociais e outros profissionais, na ajuda aos inadaptados; realizar entrevistas complementares; 
propor a solução conveniente para os problemas de desajustamento escolar, profissional e 
social; colaborar no planejamento de programas de educação, inclusive a sanitária, e na 



avaliação de seus resultados; atender crianças excepcionais com problemas de deficiência 
mental e sensorial ou portadores de desajuste familiar ou escolar, encaminhando-as para 
escolas ou classes especiais; realizar atendimento a crianças com problemas emocionais, 
psicomotores e psicopedagógicos; acompanhar psicologicamente a gestante durante a 
gravidez e o puerpério para fornecer apoio emocional e informações, além de conscientização 
e integração das vivências corporais próprias dessas fases; preparar psicologicamente 
pacientes para cirurgias, para exames que constrangem física e psicologicamente; trabalhar a 
situação de debilidade emocional, em fase de momentos críticos inerentes à vida, inclusive de 
doenças em fases terminais; emitir pareceres sobre matéria de sua especialidade, orientar, 
coordenar e supervisionar trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares; preparar relatórios 
mensais relativos às atividades do cargo; integrar conselhos e comissões quando indicado; 
manter-se atualizado sobre as normas municipais e, também, quanto às modificações da 
legislação referente às suas atribuições profissionais; trabalhar seguindo normas de segurança, 
higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar 
outras tarefas correlatas à sua área de atuação de acordo com a sua formação profissional. 
 
SEPULTADOR 
Controlar segundo normas estabelecidas, o cumprimento das exigências para sepultamento, 
exumação e localização de sepulturas; abrir covas e moldar lajes para tampá-las; sepultar e 
exumar cadáveres; auxiliar no transporte de caixões; limpar e capinar o cemitério, mantendo-o 
limpo; abrir e fechar os portões e controlar o horário de visita; transportar materiais e 
equipamentos de trabalho; preparar e adubar a terra, ajudar no plantio de árvores e espécies 
ornamentais e aguá-las; participar dos trabalhos de caiação de muros, paredes, etc; Ter 
conhecimento técnico e profissional para manusear e operacionar roçadeiras costais, 
motosserras e demais equipamentos necessários para roçada, limpeza urbana e jardinagem do 
cemitério e logradouros públicos, Auxiliar na colocação das redes de proteção, prospecção do 
terreno a ser roçado, evitando a quebra das lâminas da roçadeira. Comportamento no ambiente 
de trabalho; Organização do local de trabalho; Conhecimentos Gerais das Atividades Inerentes 
ao Cargo, noções e normas de segurança do trabalho, higiene e comportamento. Prevenção 
de Riscos no Ambiente de Trabalho; Organização do Trabalho e processos de trabalho, 
medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual, EPI; Primeiros Socorros; 
Condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Ética Profissional, Primeiros 
Socorros com enfoque aos acidentes envolvendo  roçadeiras,  motosserras ou demais 
equipamentos utilizados nos serviços de limpeza urbana, roçada, capinagem, jardinagem, 
assim como, coleta, armazenamento e trasnposrte de resíduos sólidos urbanos; Cuidados 
ambientais na utilização, abastecimento e manutenção dos equipamentos; Executar outras 
tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação e que sejam de 
atribuição do Município de Balsa Nova;  Desenvolver com autonomia as atividades 
programadas pelo órgão gerencial. Integrar as Comissões da Defesa Civil e Brigada de 
Combate a Incêndios; Participar de Cursos e Treinamento de Equipes de Bombeiros Civis 
promovido pelo Município de Balsa Nova. Participar, periodicamente, dos treinamentos de 
socorristas disponibilizado pelo Município de Balsa Nova, assim como integrar as equipes de 
socorristas designadas por esta Municipalidade. 
 
TÉCNICO EM SAÚDE 
Desempenhar atividades técnicas de enfermagem nas unidades de saúde e em domicílios do 
Município de Balsa Nova; executar serviços técnicos de enfermagem, empregando processos 
de rotina e/ou específicos, para possibilitar a proteção e recuperação da saúde pública; prestar 
assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; proporcionar o maior grau 
possível de bem-estar físico, mental e social aos pacientes; realizar, quando lhe for 
determinado pelo enfermeiro ou pelo médico, procedimentos básicos de enfermagem tais 
como, verificação de sinais vitais, punção venosa periférica, curativo, administração de 
medicamento via oral, nasal, tópica, retal e parenteral, de inalação, oxigenoterapia, coleta de 
exames; executar tarefas complementares ao tratamento médico especializado efetuando 
visitas domiciliares a fim de prestar suporte técnico a pacientes que necessitam de cuidados 
especiais por assegurar maior eficiência na realização de tratamentos; executar, quando lhe for 
determinado por enfermeiro ou pelo médico, diversas tarefas, como verificação de sinais vitais 
monitoração e aplicação de respiradores artificiais, pressão, controle de pressão venosa e 



outros correlatos; prestar cuidados de conforto, movimentação ativa e passiva e de higiene 
pessoal, aplicação de diálise peritonial, gasoterapia, cateterismo, instilações, lavagens vesicais 
e outros tratamentos valendo-se dos seus conhecimentos técnicos; realizar atividades de 
auxílio a pacientes para melhor adaptação aos métodos terapêuticos indicados, realizando 
entrevistas, visitas diárias e orientá-los para reduzir angustias e obter colaboração no 
tratamento assim, como reduzir reincidências de buscas constantes as unidades de saúde pela 
não adesão ao plano terapêutico; proceder a elaboração, execução, supervisão e avaliação de 
planos de assistência destinados as mais diversas necessidades, acompanhando-os 
sistematicamente, realizando entrevistas para que os mesmos tenham êxito; preparar 
instrumentos odontológicos, esterilizar os equipamentos odontológicos, segundo as 
orientações recebidas, atender e encaminhar as pessoas para atendimentos; auxiliar o 
Cirurgião Dentista nos procedimentos ambulatoriais, preparar a solução de flúor, controlar 
número de atendimentos; organizar ambiente de trabalho; dar continuidade aos plantões; 
trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança; 
realizar registros e elaborar relatórios técnicos referente as atividades desenvolvidas; 
comunicar-se com pacientes e familiares e com a equipe de saúde; manter a chefia 
permanentemente informada a respeito de irregularidades encontradas; integrar comissões e 
conselhos quando indicado; participar de programa de treinamento, quando convocado; 
trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação ambiental; tratar o 
público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Executar trabalhos que envolvam a segurança de servidores públicos municipais e de 
trabalhadores na prevenção de acidentes, prevenção contra incêndios e proteção ao meio 
ambiente; promover atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores 
com a finalidade de evitar acidentes, propor medidas que visem ao saneamento de doenças 
ocupacionais, analisar e registrar os acidentes ocorridos na Prefeitura Municipal de Balsa Nova; 
propor medidas saneadoras quanto aos fatores ambientais no trabalho; apresentar relatórios á 
autoridade competente, visando sanar os fatores insalubres nas unidades da estrutura 
administrativa do Poder Executivo de Balsa Nova; preencher mapas a serem enviados ao setor 
de medicina do trabalho: elaborar projetos que visem à prevenção e combate a incêndios; 
promover cursos de prevenção de acidentes; propor medidas que visem à proteção ao meio 
ambiente, manter relacionamento com órgãos federais, estaduais e municipais, visando ao 
aprimoramento dos trabalhos; preencher guias de acidente do trabalho quando solicitado; 
promover cursos que visem ao combate a incêndios; emitir relatório periódico sobre suas 
atividades e manter a chefia permanentemente informada a respeito de irregularidades 
encontradas; integrar comissões e conselhos quando indicado; participar de programa de 
treinamento, quando convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade 
e preservação ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas 
correlatas. 
 
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 
Executar trabalhos que envolvam levantamentos de superfícies, determinando o perfil, 
localização, dimensões exatas e configuração de terrenos, campos e estradas, para fornecer 
dados necessários aos trabalhos de construção, de exploração e de elaboração de mapas; 
realizar levantamentos topográficos, altimétricos e planimétricos, posicionamento e manejando 
teodolitos, níveis, trenas, bússolas, telêmetros e outros aparelhos de medição para determinar 
altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas de nível e outras características da superfície 
terrestre; analisar mapas, plantas, títulos de propriedade, registros e especificações, 
estudando-os e calculando as medidas a serem efetuadas, para preparar esquemas de 
levantamento da área em questão; emitir relatório periódico sobre suas atividades e manter a 
chefia permanentemente informada a respeito de irregularidades encontradas: integrar 
comissões e conselhos quando indicado; participar de programa de treinamento, quando 
convocado; trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e preservação 
ambiental; tratar o público com zelo e urbanidade e executar outras tarefas correlatas. 
 

 
 



CAPÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 
 

2.1 DOS REQUISITOS 
 
2.1.1 São requisitos para ingresso, a serem apresentados quando da posse: 
 

a) Estar devidamente aprovado no concurso público e classificado dentro das vagas 
estabelecidas neste edital; 
b) Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, desde que o candidato esteja amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de 
direitos políticos, no termos do parágrafo 1º, Art. 12, da Constituição Federal e do Decreto 
nº 70.436/72; 
c) Ter no mínimo 18 (dezoito) anos completos na data da admissão; 
d) Estar quite com as obrigações eleitorais e militares (esta última para candidatos do sexo 
masculino); 
e) Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, após exames 
médicos admissionais definidos pelo Município de Balsa Nova;  
f) Possuir habilitação para o cargo pretendido, conforme o disposto no item 1.1.3 deste 
edital, na data da posse, quando solicitado;  
g) Declaração negativa de acumulação de cargo, emprego ou função pública, conforme 
disciplina a Constituição Federal/1988, em seu Artigo 37, XVI e suas Emendas; 
h) Ter disponibilidade de admissão imediata quando convocado pela Município; 
i) As pessoas convocadas que não comparecerem no prazo que lhes for estipulado no 
documento de convocação ou se recusarem a assinar o contrato, serão excluídas do 
concurso público, perdendo o direito à contratação e convocação posterior; 
j) Cumprir as determinações deste edital; 
l) Candidatos com deficiência – verificar Capítulo próprio, neste edital. 
 

2.1.2 ATENÇÃO: O candidato, por ocasião da NOMEAÇÃO, deverá comprovar todos os 
requisitos acima elencados. A não apresentação dos comprovantes exigidos, tornará sem 
efeito a aprovação obtida pelo candidato, anulando-se todos os atos ou efeitos decorrentes da 
inscrição no Concurso. 
 
 
2.2 DA INSCRIÇÃO PELA INTERNET 
 
2.2.1 A inscrição no concurso público implica, desde logo, o conhecimento e tácita aceitação 
pelo candidato, das condições estabelecidas neste edital. 
 
2.2.2 As inscrições serão somente pela Internet. 
 
2.2.3 As inscrições serão realizadas das 10hs do dia 22 de abril de 2019 às 23hs59min do 
dia 21 de maio de 2019, através do site www.exatuspr.com.br. Os boletos devem ser gerados 
e impressos até as 23h59min (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 21 de 
maio de 2019. 
 
2.2.4 O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público junto à Exatus 
Consultoria, através do e-mail contato@exatuspr.com.br ou telefone (44) 3652-1463, de 
segunda à sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
 
2.3 O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até o dia 22 de maio de 2019, em 
qualquer agência bancária ou terminal de auto atendimento, mediante a apresentação de 
boleto bancário, que deve ser impresso pelo candidato após o preenchimento do formulário de 
inscrição na internet. As solicitações de inscrições realizadas com pagamento após essa data 
não serão aceitas. 
 



2.4 Não será aceita inscrição condicional, por correspondência, por fax-símile ou fora do prazo. 
Verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 
fixados, a mesma será cancelada. 
 
2.5 Ao preencher o formulário de inscrição, o candidato indicará o cargo para o qual se 
inscreveu, vedada qualquer alteração posterior. 
 
2.6 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de 
que preenche todos os requisitos exigidos para a investidura no cargo previsto neste edital, 
pois a taxa de inscrição, uma vez paga, não será restituída em nenhuma hipótese, salvo se for 
cancelada a realização do concurso. 
 
2.7 Será cancelada a inscrição com pagamento efetuado por um valor menor do que o 
estabelecido, e as solicitações de inscrição cujos pagamentos forem efetuados após a data de 
encerramento das inscrições. 
 
2.8 Não será aceito pedido de devolução do pagamento do valor da inscrição, ainda que 
superior ou em duplicidade. 
 
2.9 A Exatus Consultoria e o Município de Balsa Nova, não se responsabilizam por solicitações 
de inscrições não recebidas por motivos de ordem técnica de computadores, falha de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de 
ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
 
2.10 Não haverá isenção, parcial ou total, do valor da taxa de inscrição, com exceção: 
 
2.10.1 Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008, 
Decreto nº 13.655, poderão solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, através 
do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção que será disponibilizada nos sites 
www.exatuspr.com.br e www.balsanova.pr.gov.br.  
2.10.2 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição o candidato que: 
I - estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, 
de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007 e for membro de família de baixa 
renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 2007;  
2.10.3 O pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento do candidato, 
contendo:  
I - indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico; declaração de 
que atende à condição estabelecida no subitem I do item 2.10.2; ou  
2.10.4 A Ficha de Solicitação de Isenção do presente Edital será disponibilizada nos sites 
www.exatuspr.com.br e www.balsanova.pr.gov.br, que deverá ser preenchida em duas vias. O 
candidato deverá reter uma para si e entregar a outra com os devidos comprovantes, na 
Prefeitura Municipal de Balsa Nova ou enviar pelo correio, via sedex com AR – Aviso de 
Recebimento, entre os dias de 22 a 25 de abril de 2019 em envelope fechado, endereçado: 
“Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, Concurso 
Público Prefeitura Municipal de Balsa Nova” 
2.10.5. Para solicitar a isenção, os candidatos deverão entregar o formulário disponível no site, 
devidamente preenchido, aos cuidados da Comissão Especial de Concurso Público, na 
Prefeitura Municipal de Balsa Nova, no prazo de 22 de abril de 2019 à 25 de abril de 2019. 
2.10.6. A Comissão Especial de Concurso Público deliberará sobre o pedido de isenção com 
suporte na documentação apresentada pelo candidato e publicará no endereço eletrônico da 
Exatus www.exatuspr.com.br a relação dos pedidos deferidos e indeferidos até o dia 03 de 
maio de 2019. 
 
2.11 A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a nomeação por meio de 
processo administrativo, devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer 
inclusive após a homologação do resultado do concurso público, desde que verificada a prática 
de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas declarações prestadas e/ou 
quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos documentos apresentados, entre outros. 



 
2.12 Ao efetuar a inscrição o candidato assume o compromisso tácito de que aceita as 
condições estabelecidas no presente edital e nos demais que vierem a ser publicados durante 
a realização do certame. 
 
2.13 O candidato que não apresentar as informações necessárias ou não realizar o pagamento 
da inscrição na data prevista no boleto bancário terá seu pedido de inscrição indeferido. 
 
2.14 Os pedidos de inscrições serão recebidos pelo site www.exatuspr.com.br e no link no site 
www.balsanova.pr.gov.br, cabendo à Exatus Consultoria decidir sobre o seu deferimento ou 
não. 
 
2.15 Em 27 de maio de 2019 será divulgado edital de homologação das inscrições, quando o 
candidato poderá acompanhar a situação de sua inscrição no endereço eletrônico 
www.exatuspr.com.br, e no site www.balsanova.pr.gov.br e no mural de editais da Prefeitura 
Municipal. 
 
2.16 Do indeferimento do pedido de inscrição caberá recurso à Exatus Consultoria, no prazo de 
03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação conforme item 2.15, de forma on line 
através do site www.exatuspr.com.br. 
 
2.17 Se mantida a não homologação ou o não processamento, o candidato será eliminado do 
concurso, não lhe assistindo direito à devolução do valor da inscrição. 
 
2.18 Em 05 de junho de 2019 será divulgado edital de ensalamento e disponibilizado o cartão 
de inscrição, através do endereço eletrônico www.exatuspr.com.br e link no site 
www.balsanova.pr.gov.br 
2.19 O candidato deve acessar o site www.exatuspr.com.br e link no site 
www.balsanova.pr.gov.br e informar o CPF para imprimir do cartão de inscrição, que estará 
disponível a partir da data do ensalamento, prevista no item 2.18 deste edital, até a data da 
prova. 
 
2.19.1 No cartão de inscrição estará indicado o local, o endereço e o horário de realização da 
Prova, sendo de exclusiva responsabilidade do candidato a obtenção deste. 
 
2.20 A inscrição no concurso implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste edital 
e em outros que forem publicados durante a realização do concurso público, cujas regras, 
normas e critérios, obrigam-se os candidatos a cumprir. 
 
2.21 O preenchimento da ficha-requerimento de inscrição é de inteira responsabilidade do 
candidato. 
 
2.22 O pedido de inscrição será indeferido a qualquer tempo, se o candidato não satisfizer as 
exigências legais contempladas neste edital. 
 
2.22.1 O candidato que fizer em qualquer documento, declaração falsa ou inexata, deixar de 
apresentar os documentos exigidos, ou deixar de atender os requisitos exigidos por este edital, 
ainda que verificado posteriormente, será excluído do concurso, com a conseqüente anulação 
do ato de investidura no cargo, pela autoridade competente, sem prejuízo das medidas de 
ordem administrativa, civil e criminal. 
 
2.23 O candidato terá sua inscrição homologada somente após o recebimento, pela empresa 
Exatus Consultoria, através do banco, da confirmação do pagamento de sua inscrição, no valor 
estipulado neste edital. Como todo o procedimento é realizado por via eletrônica, o candidato 
NÃO deve remeter à Exatus Consultoria cópia de sua documentação, sendo de sua exclusiva 
responsabilidade a informação dos dados no ato de inscrição, sob as penas da lei.  
 



2.24 O candidato deverá estar ciente de que, caso não validado o documento de identificação, 
poderá não ter a prova corrigida e ser excluído do certame.  
 
2.25 Para efetivar sua inscrição, é imprescindível que o candidato possua número de CPF – 
Cadastro de Pessoa Física, regularizado. 

 
 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E 
AFRODESCENDENTES 

 
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
 
3.1 Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias 
discriminadas no Art. 4º do Decreto 3.298 de 20/12/99 e Lei Municipal nº 877/2015, as quais é 
assegurado o direito de inscrição para o cargo em concurso público, cujas atribuições sejam 
compatíveis com a deficiência de que são portadoras.  
 
3.2 Às pessoas com deficiência, amparadas pelo Inciso VIII - Art. 37, da Constituição Federal, 
pela Lei nº 7.853/89, § 1º e 2º do Decreto 3.298/99 e Lei Municipal nº 877/2015, fica reservado 
o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas que vierem a ser autorizadas e ofertadas por 
função, individualmente e das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de validade 
do presente Concurso. 
 
3.3 Se na aplicação do percentual resultar número fracionado igual ou superior a 0,5 (cinco 
décimos), estará formada 01 (uma) vaga para pessoas com deficiência. Se inferior a 0,5 (cinco 
décimos) a formação da vaga ficará condicionada à elevação da fração para o mínimo de 0,5 
(cinco décimos), caso haja aumento do número de vagas para o cargo ou função. 
 
3.4 Quando o número de vagas autorizadas para convocação de candidatos do cadastro de 
reserva permitir a aplicação do percentual de reserva de vagas previsto neste edital, serão 
convocados candidatos com deficiência. 
 
3.5 Os candidatos inscritos nessa condição participarão do concurso público em igualdade de 
condições com os demais candidatos, no que se refere à prova aplicada, ao conteúdo da 
mesma, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação das provas e à 
nota mínima exigida para todos os demais candidatos, resguardadas as condições especiais 
previstas na legislação própria. 
 
3.6 As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no 
concurso ou na perícia médica, serão preenchidas pelos demais concursados, observada a 
ordem de classificação. 
 
3.7 O candidato com deficiência, se aprovado e classificado, na ocasião de sua admissão será 
encaminhado aos exames médicos pré-admissionais para avaliação de sua aptidão ao 
exercício da função, sendo lícito ao Município de Balsa Nova solicitar a realização de quaisquer 
outros procedimentos que entender necessários 
 
3.7.1 Caso seja atestada a incompatibilidade da deficiência com a função para a qual o 
candidato se inscreveu e foi classificado, o mesmo será excluído do concurso público, 
perdendo o direito à contratação e convocação posterior. 
 
3.8 Até o último dia da realização da inscrição, o candidato portador de deficiência deverá 
encaminhar via sedex para o endereço: “Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 
87.560-000, Iporã – PR, Concurso Público Município de Balsa Nova” declaração concernente a 
condição e a deficiência da qual é portador, apresentando Laudo Médico (original ou cópia 
autenticada em cartório) atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa 
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença - CID, bem 
como a provável causa da deficiência. Este laudo será retido e ficará anexado ao protocolo de 



inscrição. O laudo também deverá ser apresentado quando dos exames pré-admissionais, no 
caso do candidato ser aprovado e convocado. 
 
3.8.1 Caso o candidato necessite de condições especiais para realização das provas, deverá 
solicitá-las por escrito até o último dia de inscrição, encaminhando requerimento via sedex para 
o endereço: “Exatus Consultoria – Rua Sinop, 631 – Centro – CEP: 87.560-000, Iporã – PR, 
Concurso Público Município de Balsa Nova”. 
 
3.8.2 As solicitações de condições especiais, bem como de recursos especiais e tempo 
adicional serão atendidas obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade.  
 
3.9 Caso o candidato não encaminhe o laudo médico e o respectivo requerimento até o prazo 
determinado, não será considerado como pessoa portadora de deficiência para concorrer às 
vagas reservadas, não tendo direito à vaga especial, seja qual for o motivo alegado, mesmo 
que tenha assinalado tal opção na ficha de inscrição.  
 
3.10 Os candidatos que no ato da inscrição se declararem portadores de deficiência, se 
classificados nas provas, além de figurarem nas listas de classificação, terão seus nomes 
publicados em relação à parte, observada a respectiva ordem de classificação. 

 
 

AFRODESCENDENTES 
 

3.11 Nos termos da Lei Municipal nº 878/2015, ficam reservadas aos afrodescendentes, 10% 
(dez por cento) das vagas oferecidas. Para o preenchimento da vaga, será considerado afro-
descendente aquele que se auto-declarar de cor negra ou parda.  
 
3.12 Os candidatos concorrentes às vagas reservadas aos afrodescendentes, deverão no ato 
da inscrição assinalar a opção para concorrer como Afrodescendente.  
3.12.1 A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no 
concurso público for igual ou superior a 3 (três). 
 
3.13 A fixação do número de vagas reservadas aos afrodescendentes, far-se-á pelo total de 
vagas no edital de abertura do concurso público e se efetivará no processo de nomeação.  
 
3.14 Preenchido o percentual estabelecido no edital de abertura, a Administração fica 
desobrigada a abrir nova reserva de vagas durante a vigência do concurso em questão.  
 
3.15 Quando o número de vagas reservadas aos afro-descendentes resultar em fração, 
arredondar-se-á para o número inteiro imediatamente superior, em caso de fração igual ou 
maior a 0,5 (zero vírgula cinco), ou para número inteiro imediatamente inferior, em caso de 
fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco).  
 
3.16 Detectada a falsidade na declaração a que se refere o item 3.11, sujeitar-se-á o infrator às 
penas da lei, sujeitando-se, ainda:  
I – Se já nomeado no cargo efetivo para o qual concorreu na reserva de vagas, utilizando-se da 
declaração inverídica, à pena disciplinar de demissão;  
II - Se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí 
decorrentes. 

 
CAPÍTULO IV - DAS PROVAS 

 
4.1 O concurso público será composto por: 
4.1.1 Para os cargos de Educador e Professor, será realizado em duas etapas, sendo uma 
prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório e uma prova de títulos, de caráter 
classificatório. 



4.1.2 Para os cargos de Eletricista Predial, Gari - Limpeza Urbana Externa, Operador de 
Máquinas e Sepultador será realizado em duas etapas, sendo uma prova objetiva, de caráter 
eliminatório e classificatório e uma prova prática, de caráter eliminatório e classificatório. 
4.1.3 Para os demais cargos elencados nesse edital, será realizado em uma única etapa, 
sendo uma prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. 
 
 
4.2 A prova objetiva consistirá de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com cinco 
alternativas (a,b,c,d,e) com apenas uma correta, valendo cem pontos, avaliados na escala de 
zero a cem, com duração de três horas improrrogáveis, sendo que o tempo de aplicação será 
monitorado pelos fiscais. 
 
4.2.1 A prova objetiva versará sobre: 
 
4.2.1.1 Para os cargos de nível superior e médio/técnico será língua portuguesa, 
matemática/raciocínio lógico, conhecimentos gerais, informática básica e conhecimentos 
específicos inerentes ao cargo respectivo, sendo quarenta questões no total, distribuídas da 
seguinte forma: 
 
 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

PESO 
TOTAL 

Conhecimentos Gerais 5 2,5 12,50 
Língua Portuguesa 10 2,5 25,00 
Matemática/Raciocínio Lógico 5 2,5 12,50 
Informática Básica 5 2,5 12,50 

Conhecimento Específico 15 2,5 37,50 
 
4.2.1.2 Para os cargos de nível fundamental será língua portuguesa, matemática/raciocínio 
lógico, conhecimentos gerais e conhecimento específico, sendo quarenta questões no total, 
distribuídas da seguinte forma: 
 
 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

PESO 
TOTAL 

Conhecimentos Gerais 10 2,5 25,00 
Língua Portuguesa 10 2,5 25,00 
Matemática/Raciocínio Lógico 10 2,5 25,00 
Conhecimento Específico 10 2,5 25,00 

 
4.2.1.3 Para os cargos de nível alfabetizado será língua portuguesa, matemática/raciocínio 
lógico e conhecimentos gerais, sendo quarenta questões no total, distribuídas da seguinte 
forma: 
 
 

DISCIPLINA 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR 
POR 

QUESTÃO 

PESO 
TOTAL 

Conhecimentos Gerais 15 2,5 37,50 
Língua Portuguesa 15 2,5 37,50 
Matemática/Raciocínio Lógico 10 2,5 25,00 

 



 
4.2.2 Os pontos por disciplina correspondem ao número de acertos multiplicado pelo peso de 
cada questão da mesma. A NOTA DA PROVA será o somatório dos pontos obtidos em cada 
disciplina. 
 
4.2.3 Serão considerados aprovados, os candidatos que na somatória dos acertos, obtiverem 
nota igual ou superior a 50,0 (cinquenta pontos). 
 
4.2.4 Os conteúdos básicos para a prova objetiva são os constantes do Anexo I deste edital.  
 
4.3 Quando da realização das provas, o candidato deverá comparecer uma hora antes do 
horário munido de: 
 
4.3.1 Comprovante de inscrição, impresso através do site www.exatuspr.com.br e no link no 
site www.balsanova.pr.gov.br 
 
4.3.2 Documento de identificação pessoal, podendo ser um dos documentos abaixo 
discriminados: 
 
4.3.2.1 Cédula de identidade, cédula de Identidade fornecida por órgão ou conselho de 
representação da classe, Carteira Nacional de Habilitação - CNH - com foto, carteira de 
trabalho (modelo novo), expedido a partir de 20 de janeiro de 1997. O documento deverá ser 
apresentado de forma legível e em via original, não sendo permitida apresentação de fotocópia. 
 
4.3.2.2 Não serão aceitos como documentos de identidade para ingresso na sala de prova: 
Carteira de Trabalho (modelo velho) expedida antes de 20 de janeiro de 1997, Certificado de 
Reservista, Certidão de Nascimento, Título Eleitoral, Carteira Nacional de Habilitação sem foto, 
carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identidade, documentos ilegíveis, não 
identificáveis e/ou danificados e outros que não constam no item 4.3.2.1. 
 
4.3.2.3 Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada, nem 
protocolo de documento de identidade. 
 
4.3.3 Caneta esferográfica preta ou azul. 
 
4.3.4 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição. 
 
4.3.5 Será exigido, no dia de realização das provas, para ingresso na sala de aplicação da 
prova, somente o descrito no item 4.3.2, desde que o candidato tenha sua inscrição 
homologada. 
 
4.4 A prova objetiva será realizada na data provável de 09 de junho de 2019, em local e 
horário a serem divulgados junto com o edital de Ensalamento a ser publicado em edital 
através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.balsanova.pr.gov.br na data de 05 de 
junho de 2019. 
 
4.4.1 As portas e/ou portões do recinto de realização das provas serão fechados em horário 
estabelecido no edital de ensalamento.  
 
4.4.1.1 A prova será realizada no município de Balsa Nova, sendo da inteira responsabilidade 
do candidato identificar dia, local e horário de realização. 
 
4.4.2 Não haverá prova fora do local designado, nem em datas e/ou horários diferentes. Não 
será admitido à prova, o candidato que se apresentar após o horário estabelecido para o início 
da mesma; em nenhuma hipótese haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado 
 
4.4.3 O tempo de duração da prova será de até 3 horas, incluindo o tempo para o 
preenchimento do cartão de respostas. 



 
4.4.4 O Município de Balsa Nova, reserva-se o direito de indicar nova data para a realização da 
prova, em caso de necessidade de alteração desta já publicada, mediante publicação nos sites 
www.exatuspr.com.br  e www.balsanova.pr.gov.br  e Diário Oficial do Município. 
 
4.5 Os candidatos somente poderão ausentar-se do recinto das provas, após decorrida uma 
hora do início das mesmas. 
 
4.6 Na prova objetiva, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala, para cumprir o 
procedimento previsto no item 4.12.4. 
 
4.7 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, deverá 
levar um acompanhante, que ficará em local reservado para essa finalidade e que será o 
responsável pela guarda da criança. A candidata que não levar acompanhante não realizará a 
prova. Não haverá tempo adicional para quem amamentar. 
 
4.7.1 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se 
temporariamente da sala de prova, acompanhada de um (a) fiscal. 
 
4.7.2 Na sala reservada para amamentação ficarão somente a candidata lactante, a criança e 
um (a) fiscal, sendo vedada a permanência de babás ou quaisquer outras pessoas que tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata.  
 
4.8 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização da prova, os 
documentos originais, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que 
ateste o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há no máximo 30 (trinta) dias, 
ocasião em que poderá ser submetido à identificação especial, compreendendo coleta de 
assinaturas e de impressão digital em formulário próprio. 
 
4.9 A identificação especial poderá ser exigida do candidato, cujo documento de identificação 
apresente dúvidas relativas à fisionomia ou à assinatura do portador. 
  
4.10 No local de provas não será permitido ao candidato usar óculos escuros e acessórios de 
chapelaria como: boné, chapéu, gorro, bem como cachecol ou manta e luvas e, ainda, entrar 
ou permanecer com armas ou quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas 
calculadoras, agendas eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, 
ipod®, gravadores, pen drive, mp3 ou similar, relógio ou qualquer receptor ou transmissor de 
dados e mensagens. Caso o candidato leve arma ou qualquer aparelho eletrônico, deverá 
depositá-lo na Coordenação, exceto no caso de telefone celular que deverá ser desligado e 
poderá ser depositado junto à mesa de fiscalização até o final das provas. O descumprimento 
desta determinação implicará na eliminação do candidato, caracterizando-se como tentativa de 
fraude. 
 
4.11 Durante a realização da prova, o candidato somente poderá manter consigo e, em lugar 
visível, os seguintes objetos: caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de ponta grossa, lápis, 
borracha, documento de Identidade, e uma garrafa de água transparente – sem rótulo. A 
empresa não se responsabiliza por quaisquer outros objetos, de valor ou não, trazidos pelo 
candidato. Os mesmos devem ser deixados em local indicado pelo fiscal dentro da sala de 
prova, ficando à vista do candidato e sob inteira responsabilidade do mesmo. 
 
4.12 Será atribuída nota zero, quando no cartão resposta for assinalada mais de uma resposta 
ou rasura, intenção de marcação, ainda que legível, bem como aquela que não for assinalada 
no cartão resposta, ou assinalada a lápis. A não entrega do cartão de respostas implicará na 
automática eliminação do candidato do certame. 
 
4.12.1 Em hipótese nenhuma, haverá substituição do cartão resposta em caso de erro ou 
rasura do candidato. 
 



4.12.2 O cartão resposta deverá ser preenchido somente pelo próprio candidato.  
 
4.12.3 Em nenhuma hipótese, será considerado para correção e respectiva pontuação o 
caderno de questões. 
 
4.12.4 Ao final da aplicação da prova objetiva, os três últimos candidatos e o fiscal de sala 
deverão se dirigir a coordenação para assinatura da ata e lacre do envelope. 
 
4.12.5 Será permitido aos candidatos copiar seu cartão de respostas, em espaço reservado na 
capa da prova, destacável, para conferir com o gabarito oficial.  
 
4.13 É vedada a comunicação do candidato com qualquer pessoa, durante a realização da 
prova. 
 
4.14 As salas de prova serão fiscalizadas por pessoas especialmente nomeadas pela Exatus 
Consultoria, sendo vedado o ingresso de pessoas estranhas ao concurso. 
 
4.15 Nenhum candidato poderá ausentar-se do recinto da prova a não ser momentaneamente 
e acompanhado por fiscal. 
 
4.16 Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o 
material recebido. 
 
4.17 Os cartões respostas depois de colocados em sobrecarta fechada e rubricada, ficarão sob 
a guarda da Exatus Consultoria. 
 
4.18 A elaboração, aplicação e correção da prova será realizada pela Exatus Consultoria, a 
qual terá autonomia sobre a elaboração e julgamento das provas. 
 
4.19 Por razões de ordem técnica e direitos autorais, não será fornecido exemplares das 
provas a candidatos ou a instituições públicas ou privadas, mesmo após o encerramento do 
concurso público. Um exemplar da prova objetiva estará disponível no site 
www.exatuspr.com.br e link no site www.balsanova.pr.gov.br durante o período de recurso. 
 
4.20 Eventuais erros de digitação de nomes e números de inscrições deverão ser corrigidos no 
dia da prova, em Ata, pelo fiscal da sala. 
 
4.21 O gabarito com as devidas respostas da prova, tornar-se-á público, após a aplicação da 
prova, através do site www.exatuspr.com.br e link no site www.balsanova.pr.gov.br 
4.22 Não haverá segunda chamada para prova, importando a ausência por qualquer motivo, 
inclusive moléstia ou atraso, na exclusão do candidato no concurso. 
 
4.23 Será excluído do concurso público, o candidato que cometer alguma das irregularidades 
constantes abaixo: 
 
I - Agir com incorreção ou descortesia, para com qualquer membro da equipe encarregada na 
aplicação das provas; 
 
II - Utilizar ou tentar utilizar por meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 
terceiros, em qualquer etapa do processo seletivo; 
 
III - Não devolver integralmente o material recebido no dia das provas escritas; 
 
IV - Comunicar-se com os demais candidatos, ou pessoas estranhas ao Concurso, bem como 
consultar livros ou apontamentos; 
 
V - Ausentar-se do recinto, a não ser momentaneamente, em casos especiais e em companhia 
do fiscal; 



 
VI - Efetuar o pagamento da inscrição com cheque com insuficiência de saldo bancário. 
 
 
4.24 Para os cargos de Educador e Professor será realizada a prova de títulos, sendo 
considerado a frequência e conclusão em cursos relacionados diretamente com a área de 
atuação, conforme segue abaixo: 
 
I – Para os cargos Educador e Professor a frequência e conclusão em cursos relacionados 
diretamente com a área de atuação: 

CURSOS  PONTOS 

Curso de Pós Graduação – Especialização 1,00 cada 
Curso de Pós Graduação – Mestrado 2,00 cada 
Curso de Pós Graduação – Doutorado 3,00 cada 

 
 
 
4.24.1 Os títulos serão devidamente comprovados e deverão guardar direta relação com as 
atribuições dos cargos em Concurso discriminados neste Edital. 
4.24.2 A somatória da pontuação dos Títulos fica fixada no máximo de 20,00 (vinte) pontos, 
não podendo em hipótese alguma ser ultrapassado esse limite, mesmo que o candidato 
apresente títulos cuja somatória venha ultrapassar esse limite. 
4.24.3 Os candidatos deverão apresentar fotocópias autenticadas em cartório dos títulos, no 
dia da realização da prova objetiva, conforme orientação dos fiscais em sala. 
4.24.4 Somente serão julgados os títulos dos candidatos aprovados na primeira etapa. 
 
4.25 Para os cargos de Eletricista Predial, Gari - Limpeza Urbana Externa, Operador de 
Máquinas e Sepultador, haverá prova prática para os candidatos aprovados na prova objetiva 
e classificados até a 20ª colocação e os empatados nessa. Para a prova prática será cobrado o 
desenvolvimento de atividade de acordo com a atribuição do cargo. 
4.25.1 Para o cargo de Operador de Máquinas, serão avaliados os seguintes pontos: 
i) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na 
realização das etapas das tarefas propostas; 
ii) Manutenção (verificação das condições da máquina/equipamento); 
iii) Verificação dos acessórios da máquina/equipamento; 
iv) Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a 
agilidade, habilidade e a qualidade apresentada. 
PONTUAÇÃO 
Item Avaliado Avaliação/Pontuação 

Atingiu 
Plenamente 

100% 

Atingiu 
Parcialmente 

75% 

Atingiu 
Parcialmente 

50% 

Atingiu 
Parcialmente 

25% 

Não 
atingiu 

0% 
I 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
Ii 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
Iii 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
Iv 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 
Pontuação 
Máxima 

100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 

 
4.25.2 Para os cargos de Eletricista Predial, Gari - Limpeza Urbana Externa e Sepultador, 
serão avaliados os seguintes pontos: 
i) Mediante uma lista de materiais, selecionar os que serão utilizados para o desempenho das 
tarefas propostas;  
ii) Utilizar adequadamente os materiais para a execução das tarefas propostas; 
iii) Determinar a necessidade e utilizar adequadamente os itens de proteção individual na 
realização das etapas das tarefas propostas; 



iv) Execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e a 
qualidade apresentada; 
v) Manter a postura exigida pela profissão, zelando pela sua segurança e do avaliador; 
vi) Ao concluir a tarefa, higienizar adequadamente e organizar em local determinado os 
materiais que foram utilizados.  
PONTUAÇÃO 
Item Avaliado Avaliação/Pontuação 

Atingiu 
Plenamente 

100% 

Atingiu 
Parcialmente 

75% 

Atingiu 
Parcialmente 

50% 

Atingiu 
Parcialmente 

25% 

Não 
atingiu 

0% 
I 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
Ii 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
Iii 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
Iv 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
V 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 
Vi 15,00 11,25 7,50 3,75 0,00 
Pontuação 
Máxima 

100,00 75,00 50,00 25,00 0,00 

4.26 Os candidatos que não atingirem nota igual ou superior a 50,00 na prova prática, estarão 
eliminados do concurso público. 
 
4.27 A ausência ou recusa do candidato em participar da prova objetiva ou prova prática ou 
avaliação psicológica implicará, automaticamente, na sua exclusão do concurso. 
 
4.28 As notas das provas, bem como a nota final, não sofrerão aproximações ou 
arredondamentos, considerando-se as duas casas. 
 
4.29 O resultado final das provas escritas e títulos serão divulgados em edital no mural de 
editais da Prefeitura Municipal e através do site www.exatuspr.com.br e link no site 
www.balsanova.pr.gov.br e publicado no órgão oficial do Município. 
 
 

 
CAPÍTULO V – DA CLASSIFICAÇÃO 

 
5.1 Os candidatos aprovados serão classificados em lista nominal, na ordem decrescente, sendo: 
5.1.1 Para os cargos de Educador e Professor será: 
NF= NO + NT 
Onde: 
NF = Nota final 
NO = Nota da prova objetiva 
NT = Nota da prova de títulos 
5.1.2 Para os cargos de Eletricista Predial, Gari - Limpeza Urbana Externa, Operador de Máquinas e 
Sepultador será: 
NF= (NO + NP)/2 
Onde: 
NF = Nota final 
NO = Nota da prova objetiva 
NP = Nota da prova prática 
5.1.3 Para os demais cargos elencados neste edital será: 
NF= NO 
Onde: 
NF = Nota final 
NO = Nota da prova objetiva 
 
5.2 Em caso de empate de notas, na classificação, como critério de desempate, terá 
preferência o candidato que obtiver: 



5.2.1. Maior nota na prova de conhecimento específico; 
5.2.2. Maior nota na prova de português; 
5.2.3. Maior nota na prova de conhecimentos gerais; 
5.2.4. Maior idade; 
5.2.5. Sorteio. 
5.2.6. Nos termos do art. 27 da Lei nº 10.741/2003, o primeiro critério de desempate entre os 
candidatos com mais de 60 (sessenta) anos completados até o último dia do prazo de inscrição 
e entre estes e os demais candidatos será o de idade mais elevada, considerando-se o ano, o 
mês e o dia do nascimento. 
 
5.3 O resultado final do concurso e a classificação dos candidatos aprovados serão publicados 
no órgão oficial da Prefeitura Municipal, no mural de editais da Prefeitura Municipal e através 
do site www.exatuspr.com.br e link no site www.balsanova.pr.gov.br 
 
5.3.1 Não será expedido atestado ou certificado de habilitação aos candidatos aprovados que o 
solicitarem, valendo para fim de classificação os resultados publicados no órgão oficial da 
Prefeitura Municipal, no mural de editais da Prefeitura Municipal e através do site 
www.exatuspr.com.br e link e no site www.balsanova.pr.gov.br 
 
5.4 A convocação para a admissão respeitará a ordem de classificação final. 
 
5.5 Para fins de comprovação de classificação no concurso, valerá a publicação da 
homologação do resultado final, conforme previsto no item 5.3 deste edital. 
 
 

CAPÍTULO VI – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 
 

6.1 Será admitido recurso quanto: 
a) Ao indeferimento/não processamento de inscrição; 
b) À formulação das questões, respectivos quesitos e gabarito das mesmas; 
c) Aos resultados parciais e finais do concurso público. 

 
6.2 Será admitida impugnação deste edital, por meio de requerimento devidamente justificado, 
no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de sua publicação, e será apresentado por meio 
eletrônico, no site www.exatuspr.com.br, no link recursos. 
 
6.3 Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candidato, mediante requerimento 
fundamentado à Exatus Consultoria, que após análise das justificativas deliberará a respeito. 
 
6.3.1 O prazo de interposição de pedido de revisão será de 03 (três) dias a contar do dia da 
divulgação do edital dos inscritos, do gabarito e do resultado final. 
 
6.3.2 O pedido de revisão deverá conter argumentação lógica e consistente, indicando, 
precisamente, a questão ou ponto sobre o qual versa a reclamação, e será apresentado. 
 
6.3.3 O pedido de revisão destituído de fundamentação será liminarmente indeferido. 
 
6.3.4 Se provido o pedido de revisão, a Exatus Consultoria determinará as providências devidas. 
 
6.3.5 Serão rejeitados os pedidos de revisões que não estiverem redigidos em termos, bem 
como, os requerimentos que derem entrada fora do prazo. 
 
6.3.6 Se dos exames de recursos resultar em anulação de questão(ões), a pontuação 
correspondente à(s) mesma(s) será(ão) atribuída(s) a todos os candidatos, independente de 
terem recorrido ou não, desde que já não tenham recebido a pontuação correspondente à 
questão anulada quando da correção dos gabaritos. Caso haja alteração de resposta correta a 
divulgação das notas será feita de acordo com o novo gabarito oficial para todos os candidatos 
independentemente de terem recorrido ou não. 



 
6.3.7 Só será deferido o requerimento se o candidato comprovar que houve erro da Banca 
Examinadora ou atribuição de notas diferentes para soluções iguais. 
 
6.4 Não caberá pedido de reconsideração ou de revisão de resultado de recurso. 

 
 

CAPÍTULO VII – DA CONVOCAÇÃO 
 

7.1 O candidato aprovado e convocado, além de observar o previsto no item 2.1 deste edital, 
deverá apresentar cópia e original os seguintes documentos para admissão e posse: 
 

I - Cédula de Identidade de Registro Geral - CIRG e Comprovante do Cadastro de 
Pessoa Física - CPF; 

II - Título de Eleitor e Certidão de regularidade expedida pelo Tribunal Regional 
Eleitoral - TRE 

III - Cartão do PIS/PASEP se possuir; 
IV - Carteira de Trabalho e Previdência Social -CTPS/MTE; 
V -Certificado de Reservista se possuir; 
VI - Carteira de habilitação (no caso de exigência do cargo); 
VII - Avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional e exame físico e mental 

expedido pelo Médico do Trabalho indicado pelo Município de Balsa Nova. 
VIII - Comprovante de endereço atualizado; 
IX - Comprovação do grau de instrução e registro nos conselhos pertinentes no 

Estado do Paraná; 
X - Comprovação do estado civil (casado, união estável etc.); 
XI - Certidão de Nascimento e CPF de filhos menores de 14 anos; ou maiores se 

forem dependentes. 
XII - Certidão da justiça (cível e criminal) das cidades onde o candidato tenha 

residido nos últimos 5 (cinco) anos; (expedida pelo Fórum) 
XIII - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função 

pública, conforme disciplina a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, XVI e suas 
alterações;  

XIV - Declaração que não foi demitido por justa causa e a bem do serviço público, 
no período de 5 (cinco) anos, nas esferas federal, estadual e municipal;  

XV - 2 fotos 3x4 recentes; 
XVI - Diploma de conclusão do curso relativo ao cargo concorrido, devidamente 

registrado ou declaração da faculdade (original) mais Histórico Escolar (original); 
XVII - Registro no Conselho profissional de classe; 
XVIII – Não perceber proventos de aposentadoria civil ou militar ou remuneração 

de cargo, emprego ou função pública que caracterizem acumulação ilícita de cargos, na forma 
do inciso XVI e parágrafo 10, do artigo 37 da Constituição Federal. 
 
7.1.1 A não apresentação dos documentos exigidos nos itens 2.1 e 7.1, por ocasião da 
contratação, implicará na impossibilidade de aproveitamento do candidato aprovado, anulando-
se todos os atos e efeitos decorrentes da inscrição no Concurso. 
7.1.1.1 Os candidatos aprovados nomeados no serviço público municipal terão o prazo 
improrrogável de 30 (trinta), contados da publicação do Ato de nomeação, para tomar posse, e 
03 (três) dias para entrar em exercício, contados da data da posse. A posse poderá dar-se 
mediante procuração, com poderes expressos, em casos especiais, a juízo da autoridade 
competente. 
7.1.1.2 Será tornado sem efeito o Ato de nomeação se não ocorrer a posse e/ou exercício nos 
prazos legais, sendo que o candidato perderá automaticamente a vaga, facultando ao 
Município o direito de convocar o próximo candidato por ordem de classificação. 
 
7.1.2 Após cumprir todas as etapas do concurso, havendo vagas, os candidatos aprovados e 
classificados no concurso público serão convocados por edital específico, publicado pelo 
Município de Balsa Nova, no endereço eletrônico www.exatuspr.com.br e site 



www.balsanova.pr.gov.br para apresentação da documentação exigida prevista nos itens 2.1 e 
7.1 deste edital. 
 
7.2 Para efeito de admissão o candidato aprovado e convocado fica sujeito à aprovação em 
todos os exames médicos realizados pelo órgão indicado pelo Município de Balsa Nova e as 
expensas desta. 
 
7.2.1 A aprovação nos exames médicos é de caráter eliminatório, considerando-se aprovado o 
candidato tido como apto. 
 
7.2.2 A avaliação médica abrangerá exames laboratoriais e clínicos, a serem determinados 
pelo Município de Balsa Nova. 
 
7.3 A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá, rigorosamente, à 
ordem de classificação dos candidatos aprovados, não gerando o fato de aprovação, direito à 
contratação. Os aprovados serão chamados conforme a necessidade e conveniência do 
Município de Balsa Nova. 
 
7.4 O candidato que, convocado, recusar a posse ou deixar de assumir o exercício da função 
no prazo estipulado, perderá o direito à nomeação. 
7.4.1 Caso o candidato não deseje assumir de imediato, poderá, mediante requerimento 
próprio, solicitar para passar para o final da lista dos aprovados e, para concorrer, observada 
sempre a ordem de classificação e a validade do Concurso, a novo chamamento uma só vez. 
 
7.5 O candidato que estiver investido em dois cargos públicos ativos, quando da sua 
convocação, não poderá assumir sua vaga se não renunciar a um dos vínculos anteriores. 
 
7.6 O candidato aprovado obriga-se a manter atualizado seu telefone, endereço e endereço 
eletrônico (email) junto ao Município de Balsa Nova. 

 
 
 

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1 O concurso público será regido pelas regras estabelecidas pelo presente edital. 
 
8.2 O prazo de validade do concurso público esgotar-se-á 02 (dois anos), a contar da data da 
publicação do ato de homologação do resultado final do Concurso, prorrogável uma única vez, 
por igual período. 
 
8.3 Dentro do prazo de validade do concurso público poderão ocorrer convocações de 
candidatos aprovados, desde que o quantitativo de vagas seja devidamente aprovado pelo 
Município de Balsa Nova. 
 
8.4 Os cartões-resposta e demais documentos referentes ao concurso, tais como: ata e lista de 
presença, serão encaminhados ao Município de Balsa Nova, para arquivamento. As provas e 
envelopes serão incinerados após a homologação final do concurso.  
 
8.5 A aprovação no concurso assegurará apenas a expectativa do direito a posse, ficando a 
concretização desse ato condicionada à observância da conveniência e oportunidade em fazê-
lo das disposições legais pertinentes, da rigorosa classificação e do prazo de validade do 
concurso. 
 
8.6 Os prazos fixados neste edital poderão ser prorrogados a juízo da Exatus Consultoria e 
Município de Balsa Nova, através de publicidade prévia e ampla. 
 
8.7 As normas deste edital poderão sofrer eventuais alterações, atualização ou acréscimos, 
enquanto não consumada a providência ou evento que lhes disserem respeito. 



 
8.8 Todos os atos do concurso público serão praticados pela Exatus Consultoria e pelo 
Município de Balsa Nova. 
 
8.9 Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Balsa Nova e pela Exatus Consultoria 
conformidade com este edital e da legislação vigente. 
 
8.10 Caberá ao Prefeito Municipal de Balsa Nova homologar o resultado final do concurso 
público, dentro de 30 (trinta) dias, contados da publicação da classificação final. 
 
8.11 As despesas decorrentes da participação no concurso público e aquelas decorrentes de 
deslocamentos ou mudança de domicílio para investidura no cargo correrão às expensas do  
candidato. 
 

Balsa Nova-Pr., 11 de abril de 2019. 
 
 
 
 

........................................... 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
Registre-se e publique-se 

 

 

 

 

ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR 
 
1 – PORTUGUÊS 
Interpretação de textos; Coesão e coerência textuais; Figuras de linguagem; Variação 
linguística e níveis de linguagem; Semântica: significação das palavras, conotação e 
denotação, ambiguidade; Pontuação; Sintaxe de concordância, de regência e de colocação; 
Acentuação e crase; Paralelismo sintático e semântico; Reforma ortográfica; Comunicação 
oficial: ofício, memorando, relatório e parecer. 
 
2 – MATEMÁTICA 
Números e grandezas proporcionais: razão e proporção, divisão proporcional, regra de três 
simples e composta, porcentagem; Juros e descontos simples e compostos; Áreas das 
principais figuras planas e volumes dos principais sólidos; Progressões aritméticas e 
geométricas. 
 
3 – INFORMÁTICA 
Informática em Geral: Conceitos. Periféricos de um Computador. Hardware. Software. 
Utilização e configurações básicas do Sistema Operacional Windows 7. Instalação, 
configuração e utilização: Libre Office 5.3 (Writer, Calc e Impress). Noções de segurança para 
Internet. Noções básicas de navegação na Internet (Internet Explorer 9 e Mozilla Firefox 52, 
Google Chrome 42 e versões posteriores desses softwares). 
 
4 – CONHECIMENTOS GERAIS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução 
de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 



a 1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço 
natural brasileiro. Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, 
conservação e esgotamento. Aspectos históricos e geográficos do Município. 
 
5 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
AGENTE EDUCACIONAL 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas alterações. Estatuto 
da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069/1990 (ECA). Constituição da República Federativa 
do Brasil (Art. 205 a 214). Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, publicada em 
20/12/2006. Lei nº 11.494, de 20/6/2007, publicada em 21/6/2007. Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Decreto Federal 5154/2004. Lei 11.114, de 16/05/2005 e Lei nº 11.274, 
de 06/02/2006, que alteram a Lei nº 9394/1996, tornando obrigatório o ensino fundamental de 9 
anos. Declaração de Salamanca, Espanha, 2004. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria 
de Educação Básica. Escrituração Escolar - Escrituração referente ao docente, especialista e 
pessoal administrativo: Livro de escrituração escolar: - Tipos; - Finalidades; Instrumentos 
utilizados para o registro da vida escolar do aluno: Organização didática (matrícula; atas; 
transferências; ficha individual; histórico escolar; boletim escolar; diário de classe; declaração 
provisória de transferência; certificados; diplomas) - Arquivo: Finalidade; Tipos; Importância; 
Organização; Processo de incineração, microfilmagem, informática; Regimento Escolar e 
Proposta Pedagógica; Quadro Curricular; Legislação aplicável.  
 
CIRURGIÃO DENTISTA 
Endodontia; Cirurgia Geral Bucal; Radiologia Bucal; Anestesiologia Bucal; Periodontia; Prótese; 
Anatomia, Fisiologia, Dentística, Clínica Odontológica, Farmacologia e Terapêutica aplicada a 
Odontologia, educação em saúde bucal, Programa Brasil Sorridente e suas respectivas 
portarias. Educação em saúde bucal; Epidemiologia aplicada à odontologia; Níveis de 
prevenção, de atenção e de aplicação. Sistema Único de Saúde. Cariologia: Microbiologia oral; 
Etiologia da doença cárie; Histopatologia da cárie dental; Diagnóstico da doença cárie; 
Prevenção e controle da doença cárie. Saliva e seus componentes. Dentística: princípios de 
preparo cavitário; Materiais protetores do complexo dentino-pulpar; Materiais restauradores 
diretos. Materiais restauradores preventivos: Materiais restauradores com liberação e recarga 
de flúor (ionômeros de vidro); Técnicas restauradoras minimamente invasivas (ART - 
Tratamento restaurador atraumático). Cirurgia: Cirurgia oral menor; Princípio de cirurgia 
odontológica; Medicação pré e pós-cirúrgica. 
 
EDUCADOR 
Os elementos do trabalho pedagógico (objetivos, conteúdos, encaminhamentos metodológicos 
e avaliação escolar); Concepção de desenvolvimento humano / apropriação do conhecimento 
na psicologia histórico-cultural; procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 
anos, referente à saúde, alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da 
personalidade. Lei 9.394/96. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
Resolução CNE/CEB Nº 01, de 07/04/99 e Parecer CNE/CEB Nº 22/98 aprovado em 17/12/98. 
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Normas e princípios para a Educação 
Infantil no Sistema de Ensino do Paraná, Deliberação nº 02/2005 – CEE de 06/06/05. Estatuto 
da Criança e do Adolescente Lei nº 8.069/90 de 13/07/90. 
 
ELETRICISTA PREDIAL 
Montagens elétricas, manutenção corretiva em instalação elétrica. Materiais e instrumentos 
utilizados na atividade. Confecção de instalações elétricas em prédios públicos. Equipamentos 
e materiais: conhecimento e finalidades. Leitura de desenhos e esquemas de circuitos elétricos. 
Limpeza e lubrificação de chaves compensadoras, substituição e ajuste de peças defeituosas. 
Noções de Segurança do trabalho: acidentes do trabalho, causas e prevenção. Normas de 
segurança: conceito e equipamentos. Normas de higiene: meio ambiente e CIPA. 
Conhecimentos sobre atividades específicas de acordo com a descrição do cargo. 



 
ENFERMEIRO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; Saúde e Doença: Promoção à saúde. Prevenção e 
controle de infecções. Prevenção de agravos. Atuação da Enfermagem na detecção e no 
controle de doenças; Introdução à Enfermagem: Origem e evolução da Enfermagem. Aspectos 
legais e éticos de exercício da Enfermagem. O ambiente de trabalho. Técnicas básicas de 
Enfermagem; Enfermagem Médico–Cirúrgica: Assistência de Enfermagem em situações de 
emergência e nos distúrbios: do sangue, respiratórios, cardiovasculares, gastrointestinais, 
endócrinos, imunológicos, musculoesqueléticos, nas doenças infecciosas e nas doenças da 
pele. Atuação de enfermagem em Centro Cirúrgico e em Central de Material; Enfermagem 
Materno–Infantil e Pediatria: Atendimento de enfermagem à saúde materno–infantil e pediatria: 
pré–natal, parto e puerpério e período neonatal; Políticas de saúde: noções sobre o Sistema 
Único de Saúde – SUS; Saúde da Criança e do Adolescente-Puericultura, Controle, 
Intervenções da Enfermagem na Assistência à Criança no aspecto preventivo e curativo: 
Doenças preveníveis por imunização: vacinas (rede de frio e esquema do Ministério da Saúde, 
Administração e Validade). CCIH. 
 
FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO 
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da 
Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar;  
2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1) Padronização de medicamentos. 2.2) 
Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de estocagem de medicamentos: 
Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos imunosorológicos; 
Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de 
medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da 
qualidade e manuais de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos 
erros na medicação e estratégia de prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) Esquemas de 
manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos; 4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. 
Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia Nutricional Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia 
Antineoplásica-Quimioterapia;  6. Farmácias Satélites: Serviços especializados em 
dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 7.1) A 
importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) 
Desinfetantes; 8. Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de Infecções; 8.2)A 
farmácia e o controle de infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) 
Regulamento que institui as boas práticas de manipulação em farmácia – BPMF; 9.2) 
Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semi-sólidos; 10. Portaria 344 de 12 de 
maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial; 11. RDC Nº 67,  08 de outubro de 2007 : aprova o regulamento técnico para 
fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia, 
estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o 
Regulamento Técnico de Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em 
Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças 
Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) 
Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 13.4) Farmacocinética e biodisponibilidade. 
13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 13.6) Interações e Incompatibilidades 
Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s 
Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. 
Manual de Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. 
Portaria nº. 3916 de 30 de setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – Assistência 
Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006; 19. Código de Ética Profissional. 
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 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.  
 
 
FISIOTERAPEUTA 
Fisioterapia Respiratória; Hemiplegia no Adulto: Avaliação e Tratamento; A deficiência motora 
em pacientes com paralisia cerebral; Psicomotricidade – Teoria e Prática; Desenvolvimento 
normal e seus desvios no lactente- diagnóstico e tratamento precoce do nascimento até o 18º 
mês; Fisioterapia na Ortopedia e na Medicina do Esporte; Ortopedia e Traumatologia: 
princípios e prática; Fisioterapia Cardiopulmonar; Tratado de Medicina Física e Reabilitação de 
Krusen; Fisioterapia: Avaliação e Tratamento; Fisioterapia em pediatria; Paralisia Cerebral- 
Aspectos práticos; Fisioterapia Neurológica. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e da 
linguagem; - Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato acústico externo, 
audiometria, imitância acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, 
conduta e discussão de casos); - Triagem auditiva em escolares; - Avaliação eletro fisiológica- 
EOA, BERA; - Processamento auditivo central; - Aparelhos auditivos: Princípios gerais na 
indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: - Anatomia e fisiologia dos órgãos 
envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação perceptual e acústica da 
voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica nas 
disfonias presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias 
neurológicas; - Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. 
Linguagem: - Desenvolvimento da linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem 
escrita; - Percepção auditiva e de fala. Fundamentos da lingüística; - Atuação fonoaudiológica 
nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de fala e 
linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação fonoaudiológica nos 
distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: - 
Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema 
estomatognático; - Aleitamento materno no desenvolvimento da motricidade oral; - 
Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia- 
avaliação e tratamento. 
 
NUTRICIONISTA 
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e 
procedimentos desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e 
segurança na produção de alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de 
higienização da área física, equipamentos e utensílios; Técnica Dietética: conceito, 
classificação e composição química; Características organolipticas, seleção, conservação, Pré-
preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e critérios 
para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério 
e avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, 
propriedades, biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares 
e interação; Nutrição materno-infantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; 
Gestação e lactação, nutrição do lactente e da criança de baixo peso. Desnutrição na infância; 
Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e Banco de Leite Humano. Nutrição 
em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais, infecciosas, má nutrição 
protéico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de nutrição 
em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição 
protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: 
princípios básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do 
nutricionista na EMTN; Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; Nutrição enteral: 
indicação, técnica de administração, preparo e distribuição; Seleção e classificação das 
fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do Sistema Único de Saúde –SUS; 
Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde  - princípios e diretrizes, 



controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância epidemiológica e 
sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento; Planejamento 
e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos 
Gerais sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
 
PROFESSOR 
Tendências pedagógicas (percurso histórico e suas manifestações na Pratica educativa); 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica; Lei 9394/96; Lei 11.645/08; Lei 8.069/90; 
Educação 2014-2024, Lei 12.796/13; Diretrizes Curriculares para o ensino fundamental- DCN, 
Parâmetros Curriculares - PCN; Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana; 
Diretrizes Curriculares Nacionais; Referencial Curricular Nacional; Educação e Sociedade; 
Educação ambiental na escola; Educação: cultura, objetivos, seleção de conteúdos, ensino, 
aprendizagem, planejamento, recursos metodológicos, avaliação/recuperação, relação 
professor(a)/aluno(a); Projetos escolares; alfabetização e letramento; Educação integral e 
integrada; Psicologia do desenvolvimento humano (fases,fatores que influem no 
desenvolvimento,linguagem, pensamento, segundo Piaget, Vygostky, Freud); Psicologia da 
aprendizagem, Dificuldades de Aprendizagem; Dificuldade de aprendizagem, A importância da 
Psicopedagogia na intervenção pedagógica Educação Especial: inclusão/integração, 
acompanhamento e avaliação de alunos especiais; Ética Profissional; Educação para o século 
XXI (objetivos,metas, princípios educacionais); Educação e Sustentabilidade, Declaração de 
Jontiem; Declaração Universa dos direitos humanos; Aspectos fundamentais da formação de 
professores da educação básica; metodologias de ensino e conteúdos de: Matemática, Língua 
Portuguesa, História e Geografia, biologia educacional, Ciências e Arte; Violência e Bulling na 
escola; Diversidade na escola; Relação escola X família. 
 
PSICÓLOGO 
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, 
diferentes campos de atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação 
Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico. Modos de funcionamento normal e patológico 
do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua influência na constituição do 
psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as atitudes, o 
processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus 
métodos de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias 
e técnicas psicoterápicas; Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do 
Desenvolvimento; Psicologia da Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; 
Tratamento Psicoterápico de Portadores de HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo 
grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 
19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - 
NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002. 
 
TÉCNICO EM SAÚDE 
Curativos – Potencial de contaminação, Técnicas de curativos; Princípios da administração de 
medicamentos: terapêutica medicamentosa, noções de farma coterapia; Condutas do Técnico 
de Enfermagem na Saúde Mental –intervenções, sinais e sintomas; Doenças Sexualmente 
Transmissíveis – AIDS/SIDA, Sífilis, Gonorréia, Uretrites, Condiloma Acuminado, 
Linfogranuloma venéreo, Cancro mole – Prevenção; Imunização – Vacinas, acondicionamento, 
Cadeia de frio (conservação), dosagens, aplicação, Calendário de vacinação); Conselho 
Regional de Enfermagem (Coren) - Código de Ética de Enfermagem – Lei nº. 7498 do exercício 
Profissional; Esterilização de Material; Saneamento Básico – Esgoto sanitário, Destino do Lixo; 
Saúde da Mulher – Planejamento familiar, gestação(pré- natal), parto e puerpério, prevenção 
do câncer de colo e mamas; Enfermagem Materno-Infantil: Assistência de Enfermagem no Pré-
Parto, Parto e Puerpério e nas Emergências Obstétricas E Assistência de Enfermagem em 
Pediatria; Ética: Princípios Básicos De Ética; Regulamentação do Exercício Profissional e 
Relações Humanas; Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 
28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma 
Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002, Programa de Controle de 
Infecção Hospitalar. Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, 



administração de medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material 
para exames: sangue, fezes, urina e escarro, curativos; Imunizações: tipo, doses e via de 
administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; primeiros socorros; atuação de 
Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; 
Hemorragias; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas de Vigilância 
Epidemiológica. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Funcionamento e Assistência 
Hospitalar. O paciente cirúrgico: cuidados pré, trans e pós operatórios. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, capitulo 5. Normas Regulamentadoras. 
Responsabilidade civil e criminal em matéria de segurança e saúde no trabalho. Antecipação, 
reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais. Acidente do Trabalho: arvore de 
causas, conceito, causas, custos, registro, analise e prevenção dos acidentes do trabalho. 
Arranjo físico. Movimentação e armazenamento de materiais.  
 
TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 
Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, mapas e plantas, 
Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo Esférico, 
Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, Azimute e 
Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e indiretas, 
Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento, Levantamento e 
Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da Poligonal, Verificação 
do Erro de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas Parciais, Verificação do 
Erro de Fechamento Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de Áreas. Levantamento 
Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico, Nivelamento Geométrico, 
Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo, Curvas de nível, Métodos de 
Interpolação. Levantamento Planialtimétrico. Introdução ao Georeferenciamento: Métodos de 
Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas Geográficas, Coordenas UTM. 
Fotointerpretação: Aplicações nas ciências agrárias, Fundamentos, valoração. 
 
 
 
ENSINO FUNDAMENTAL 
 
1 - PORTUGUÊS 
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. 
Flexão do substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e 
Interpretação de Texto. 
 
2 - MATEMÁTICA 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de 
medidas brasileira. Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três 
simples. Porcentagem e juros simples. 
 
3 – CONHECIMENTOS GERAIS 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução 
de 1930 e a Era Vargas. O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 
a 1964). Governos militares. A Nova República. Brasil Contemporâneo. Atualidades: Tópicos 
relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, 
tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas 
ambientais. Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço 
natural brasileiro. Os recursos minerais e energéticos brasileiros, produção e consumo, 
conservação e esgotamento. Aspectos históricos e geográficos do Município. 
 
4 – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
AUXILIAR EDUCACIONAL 
Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no 
ambiente de trabalho; Organização do local de trabalho; Produtos de limpeza, sua utilidade e 



aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de 
limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, 
escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Guarda 
e conservação de alimentos; Controle de estoque de materiais delimpeza e de cozinha; Higiene 
pessoal e com todo o material mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no 
trabalho; Noções de primeiros socorros. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, 
Portarias e demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito; Operar veículos motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza 
de rede de esgoto, retroescavadeira, carro plataforma, motoniveladora, pá-carregadeira, trator 
de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras atividades correlatas. 
 

 

 

 

 


