PREFEITURA MUNICIPAL
DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANA

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019
O Prefeito Municipal de Xambrê - PR, no uso de suas atribuições legais, e na forma prevista
no Art. 37 da Constituição Federal, bem como o contido nas Leis Municipais, TORNA PÚBLICO, aos
interessados que estarão abertas as inscrições para o CONCURSO PÚBLICO para Admissão de Pessoal,
pelo Regime Estatutário, conforme abaixo discriminado:
1. DAS DISPOSIÇOES PRELIMINARES
1.1. O Concurso Público a que se refere o presente Edital será organizado e executado pela KLC –
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, com a supervisão dos membros nomeados nos termos da
Portaria nº 06/2019 de 11 de janeiro de 2019.
1.1.1. O presente Concurso Público destina-se ao provimento de vagas e formação de CR – Cadastro de
Reservas.
1.1.2. O programa das provas objetivas encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.1.3. A descrição dos cargos encontra-se no Anexo II deste Edital.
1.1.4. Não serão fornecidas informações a respeito de datas, locais e horários de realização das provas e
demais eventos, por telefone ou e-mail. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico
www.klcconcursos.com.br.
NOMENCLATURA, CARGA HORÁRIA, VAGAS, VENCIMENTOS, TAXA DE INSCRIÇÃO E REQUISITOS
Nomenclatura
Agente de Saúde
Almoxarife

Vagas
03
CR

C/H
40
40

Assistente Social

01

30

Auxiliar Administrativo
Auxiliar de Serviços Gerais

01
02

40
40

Cirurgião Dentista

CR

20

Eletricista
Encanador

CR
CR

Enfermeiro

01

40
40
40

Engenheiro Agrônomo

01

Fisioterapeuta II

01

Lavador Lubrificador
Mecânico

CR
01

40
40

Médico Clínico Geral I

CR

20

Médico Clínico Geral II

CR

40
40

40

Venc. (R$) Requisitos Especiais
1.228,90 Ensino médio concluído.
1.032,26 Ensino médio fundamental.
Curso superior em Serviço Social e
2.490,56
registro no Conselho.
1.114,19 Ensino médio concluído.
1.032,26 Ensino Fundamental concluído.
Curso superior em Odontologia e
3.333,55
registro no Conselho.
1.392,75 Ensino Fundamental concluído.
1.179,73 Ensino Fundamental concluído.
Curso superior em Enfermagem e
3.866,13
registro no Conselho.
Curso superior em Agronomia e registro
2.490,56
no Conselho.
Curso superior em Fisioterapia e
3.735,84
registro no Conselho.
1.064,76 Ensino Fundamental concluído.
1.556,60 Ensino Fundamental concluído.
Curso superior em Medicina e registro
9.451,07
no Conselho.
Curso superior em Medicina e registro
13.201,79
no Conselho.
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40

Motorista

01

Operador de Máquinas Pesadas

01

Pedreiro
Professor de Educação Física
Professor
de
Educação
Fundamental
Professor de Educação Infantil
Professor Pedagogo

01
01

40
40

1.755,19
2.434,35

02

20

1.217,18

05
01

1.217,18
1.217,18

Psicólogo

01

20
20
40

Técnico de Enfermagem

01

Trabalhador Braçal
Vigia
Viveirista

01
01
CR

40

40
40
40
40

1.474,66
1.474,66

3.077,13
1.343,57
1.032,26
1.032,26
1.114,19

Ensino médio concluído e CNH, no
mínimo, categoria “D”.
Ensino Fundamental concluído e CNH,
no mínimo, categoria “C”.
Ensino Fundamental concluído.
Curso superior em Educação Física.
Curso superior em Pedagogia.
Curso superior em Pedagogia.
Curso superior em Pedagogia.
Curso superior em Psicologia e registro
no Conselho.
Ensino
médio
concluído,
curso
específico e registro no COREN.
Ensino Fundamental concluído.
Ensino Fundamental concluído.
Ensino Fundamental concluído.

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO – R$
NÍVEL SUPERIOR
100,00

ENSINO MÉDIO
60,00

ENSINO FUNDAMENTAL
40,00

2. DAS INSCRIÇÕES
‘
2.1. As inscrições ficarão abertas:
Entre às 09 horas do dia 12 de agosto até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de setembro de 2019,
através do endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br. (horário de Brasília).
2.2. Para inscrever-se via Internet, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico
www.klcconcursos.com.br durante o período das inscrições, através dos links correlatos ao Concurso
Público e efetuar sua inscrição, conforme os procedimentos estabelecidos abaixo:
2.2.1. Ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição, selecionar o cargo
pretendido, transmitir os dados via Internet e imprimir o boleto bancário;
2.2.2. O vencimento do pagamento das inscrições, para ter sua validade, será até o dia 13/09/2019.
2.2.3. O boleto bancário, com vencimento para o dia 13/09/2019, disponível no menu do candidato do
endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, somente poderá ser impresso até as 16h00min do
dia 12/09/2019, após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line;
2.2.4. As inscrições efetuadas via Internet somente serão confirmadas após a comprovação do
pagamento do valor da inscrição;
2.2.5. As solicitações de inscrição via Internet, cujos pagamentos forem efetuados após o dia
13/09/2019, não serão aceitas;
2.2.6. A Prefeitura Municipal de Xambrê e a empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública não se
responsabilizam por solicitações de inscrições via Internet não recebidas por motivo de ordem técnica
dos computadores, falha de comunicação, congestionamento de linhas de comunicação, bem como
outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados;
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2.2.7. Ao se inscrever o candidato deverá preencher o nome completo corretamente e indicar o cargo
para o qual pretende concorrer. O candidato que deixar de preencher nome e sobrenome terá sua
inscrição indeferida.
2.2.8. O descumprimento das instruções de inscrição via Internet implicará a não efetivação da inscrição.
2.2.9. O candidato é responsável pelas informações prestadas no formulário de inscrição, arcando com
as eventuais consequências de erros de preenchimento daquele documento.
2.2.10. Ao inscrever-se no Concurso Público, é recomendável ao candidato observar atentamente as
informações sobre a aplicação das provas.
2.2.11. As informações prestadas no formulário de inscrição via Internet serão de inteira
responsabilidade do candidato.
2.2.12. Efetivada a inscrição, não serão aceitos pedidos para alteração do cargo.
2.2.12.1. O candidato que realizar mais de uma inscrição, em cargos diferentes, deverá no dia da prova,
comparecer ao local e sala de prova da opção que privilegiar e realizar a prova a ela correspondente,
caso haja coincidência do dia e do horário de realização das provas, sendo assim, considerado faltoso
nas demais opções.
2.2.12.1 Os candidatos poderão realizar somente uma prova para determinado cargo, por período.
2.2.13. Haverá devolução da importância paga a título de taxa de inscrição nos seguintes casos:
pagamento fora do prazo, não realização, suspensão ou anulação do concurso público.
2.2.14. Não serão aceitas inscrições por via postal, fac-símile, transferência de conta corrente, depósito,
DOC, ordem de pagamento, condicionais ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não as
especificadas neste Edital.
2.3 - O candidato classificado no concurso público de que trata este Edital só poderá ser admitido no
cargo se atendidas às seguintes exigências:
2.3.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou português amparado pelo Estatuto de Igualdade entre
brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos termos do Artigo 12, §
1º da Constituição Federal.
2.3.2. Estar em gozo de direitos políticos.
2.3.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, documentado com os últimos comprovantes de votação
ou Certidão de Quitação Eleitoral (podendo ser obtida via internet no sítio do TSE).
2.3.4. Apresentar Certificado de Reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do
sexo masculino.
2.3.5. Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, à época da posse.
2.3.6. Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, avaliada por Médico do
trabalho indicado pelo município.
2.3.7. Não estar em gozo de benefícios junto ao INSS na data limite para admissão.
2.3.8. Apresentar documentação comprobatória dos requisitos mínimos exigidos.
2.3.9. Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, a época da posse, de acordo com a
legislação em vigor.
2.3.10. Não registrar antecedentes criminais por sentença judicial transitada em julgado, mediante
apresentação de Certidões Negativas da Justiça Estadual e Federal;
2.3.11. Não receber proventos de aposentadoria ou remuneração de cargo, emprego ou função pública,
ressalvados os casos de acúmulo previstos na Constituição Federal;
2.3.12. Apresentar declaração de bens.
3. DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DO RESULTADO DA
ANÁLISE
3.1. Os candidatos que atenderem as condições estabelecidas na Lei Municipal 2171/2019, poderão
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão Especial, no período de 12 a 14 de agosto de 2019,
através do preenchimento da Ficha de Solicitação de Isenção (Anexo III). Essa ficha preenchida e
impressa, em duas vias, deverá ser entregue e protocolada na sede da Prefeitura Municipal de Xambrê,
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localizada na Avenida Roque Gonzales, nº 480 – centro, no horário compreendido entre as 08h:00min
às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min.
3.1.1. Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição:
I - O eleitor convocado e nomeado que prestou serviço para a Justiça Eleitoral do Paraná no período
eleitoral visando a preparação, execução ou apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou em
referendo por, no mínimo, duas eleições, consecutivas ou não;
II - 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;
3.1.2. Para atendimento ao inciso I considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que prestou
serviços a Justiça Eleitoral no período das eleições, plebiscito ou referendos na condição de:
I – Presidente de Mesa, Primeiro e Segundo Mesário, Secretários e suplentes;
II – Membro, escrutinador e auxiliar de Junta Eleitoral;
III – Coordenador de Seção Eleitoral;
IV – Secretário de Prédio e Auxiliar de Juízo;
V – Designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles destinados à preparação
e montagem dos locais de votação.
3.1.2.1. Entende-se como período de eleição, a véspera e o dia do pleito, bem como, considera-se cada
turno como uma eleição.
3.1.2.2 – Para atendimento do inciso II o pedido de isenção deverá ser solicitado mediante requerimento
do candidato, contendo a indicação do Número de Identificação Social - NIS, atribuído pelo CadÚnico.
3.1.3. A comprovação de atendimento aos incisos 3.1.2 e 3.1.2.1 será efetuada através da apresentação
de documento expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a função
desempenhada, o turno e a data da eleição, documento este que deverá ser juntado no ato da inscrição.
3.1.4. A não apresentação dos documentos ou ainda, a apresentação dos documentos fora dos padrões
e forma solicitada, implicará no indeferimento do pedido de isenção.
3.1.5. O resultado da análise da documentação para solicitação de isenção do pagamento da taxa de
inscrição será divulgado no dia 28 de agosto de 2019, pelo site www.klcconcursos.com.br.
3.1.6. Os candidatos que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição, deverão providenciar no site a
impressão do boleto para pagamento dentro do prazo estipulado.
4. DAS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS – PNE
4.1. As Pessoas com Necessidades Especiais - PNE que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes
são facultadas no inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal é assegurada o direito de inscrição
para o cargo em Concurso Público, desde que o exercício do cargo seja compatível com a sua deficiência.
4.1.1. Fica reservado às Pessoas com Necessidades Especiais 5% (cinco por cento) das vagas ofertadas
para cada cargo.
a) se a fração do número for inferior a 0,5 (cinco décimos), este poderá ser desprezado, não se
reservando vagas para pessoas com necessidades especiais;
b) se a fração do número for igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), este será arredondado, de modo
que o numero de vagas destinadas às pessoas com necessidades especiais seja igual ao número inteiro
subseqüente.
4.1.2. Não havendo candidatos aprovados para as vagas reservadas a PNE, estas serão preenchidas pelos
demais concursados, com estrita observância da ordem classificatória.
4.1.3. Consideram-se pessoas PNE aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no art. 4º do
Decreto Federal Nº 3.298/99.
4.1.4. As pessoas PNE, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto Federal Nº 3.298/99,
particularmente em seu art. 40, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia,
horário e local de aplicação das provas, e a nota mínima exigida para todos os demais candidatos. Os
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benefícios previstos no artigo 40, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito, durante o período das
inscrições, através de ficha de inscrição especial.
4.1.5. As pessoas portadoras de necessidades especiais, após a realização da sua inscrição, deverão
encaminhar via e-mail – klcconsultoria@gmail.com -, até o dia 12/09/2019, os seguintes documentos:
a) Laudo médico expedido no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do término das inscrições,
atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao código correspondente
da Classificação Internacional de Doença - CID, bem como a provável causa da deficiência, inclusive para
assegurar previsão de adaptação da prova, informando também o seu nome, documento de identidade
(R.G) e opção de cargo;
4.1.6. Os candidatos que necessitarem de condição especial para realização da prova, deverão
encaminhar a solicitação de “condição especial”, via e-mail – klcconsultoria@gmail.com - , até o dia
12/09/2019, devendo anexar ao pedido um atestado médico recente informando a espécie e o grau ou
nível de deficiência da qual é portador.
4.1.7. Serão indeferidas as inscrições na condição especial de PNE, dos candidatos que não
encaminharem dentro do prazo e forma prevista no presente Edital o respectivo laudo médico.
4.1.8. Aos deficientes visuais (amblíopes) serão oferecidas provas ampliadas, com tamanho e letra
correspondente a corpo 24.
4.1.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital serão
considerados como não PNE e não terão prova especialmente preparada, sejam quais forem os motivos
alegados.
4.1.10. O candidato PNE que não realizar a inscrição conforme instruções constantes neste Edital, não
poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
4.1.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo a
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos PNE, e a segunda somente a pontuação
destes últimos.
5. DOS (AS) CANDIDATOS(AS) NEGROS(AS)
5.1 Nos termos dos Art. 1º e 6º da Lei Municipal nº 2173/2019 de 28 de fevereiro de 2019, fica reservada
01 (uma) vaga aos candidatos (as) negros (as), para o cargo de Professor de Educação Infantil.
Poderão concorrer as vagas reservadas aqueles (as) que se auto declararem pretos ou pardos no ato da
inscrição, conforme quesito de cor ou raça utilizado pelo IBGE.
5.2. Os candidatos que se autodeclararem negros deverão preencher uma declaração atestando tal
situação (Anexo IV), devidamente assinada e com firma reconhecida, anexando à mesma cópia colorida
de documentos de identificação que deverá ser entregue e protocolada na sede da Prefeitura Municipal
de Xambrê, localizada na Avenida Roque Gonzales, nº 480 – centro, no horário compreendido entre as
08h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min.
5.3. A verificação das características dos candidatos que se autodeclararem negros será realizada por
meio de entrevistas presenciais por Comissão Especial composta por integrantes de Organizações Não
Governamentais do Município, que por maioria de seus membros fará a convalidação da autodeclaração
etino-racial. Tal entrevista será pública.
5.3.1. A realização do controle de verificação das características étnico-raciais dos candidatos poderá se
realizada antes da prova escrita objetiva ou após a realização da mesma e antes da homologação do
resultado final.
5.4. Detectada a falsidade na declaração a que se refere o inciso 5.1, 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, após realização de procedimento administrativo em que lhe
será assegurado o contraditório e ampla defesa;
II - Se candidato, à anulação da inscrição no concurso público e de todos os atos daí decorrentes.
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5.5. Os candidatos(as) negros(as) concorrerão concomitantemente às vagas destinadas à ampla
concorrência de acordo com sua classificação geral.
5.6. Em caso de desistência e/ou impedimento de candidatos(as) negros(as) aprovado(a) em vaga
reservada, tal vaga será preenchida pelo(a) candidato(a) negro(a) posteriormente classificado(a).
6. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
6.1. A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas está prevista para ser divulgada
no dia 25 de setembro de 2019, bem como o horário e local de realização das provas. A relação será
disponibilizada, através de publicação no Órgão de Imprensa Oficial do Município, afixada em Edital na
Prefeitura Municipal de Xambrê – PR e divulgada no endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br.
6.2. É de responsabilidade do candidato o acesso e verificação dos locais de prova.
7. DAS PROVAS E DOS PRINCÍPIOS
7.1. O Concurso Público será de provas escritas objetivas, provas práticas e prova de títulos.
7.1.1. A duração da prova objetiva será de até 3h00min (três horas), já incluído o tempo para
preenchimento da folha de respostas.
7.1.2. O candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência mínima de 30 (trinta)
minutos, munido de UM DOS SEGUINTES DOCUMENTOS NO ORIGINAL:
a) Cédula de Identidade - RG;
b) Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
c) Carteira de Trabalho e Previdência Social;
d) Carteira Nacional de Habilitação, emitida de acordo com a Lei 9.503/97 (com foto e dentro do prazo
de validade);
e) Passaporte (dentro do prazo de validade).
7.1.3. As provas objetivas (escritas) desenvolver-se-ão em forma de testes, através de questões de
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C e D). Cada questão terá apenas 01
(uma) alternativa correta. Na prova escrita será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de
uma opção assinalada, questões sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.
7.1.4. Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de recurso.
7.1.5. Durante as provas não serão permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização
de máquina calculadora, agendas eletrônicas ou similares, telefone celular, BIP, "WALKMAN" ou
qualquer material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os aparelhos
"celulares" deverão ser desligados e deixados armazenados em sacos plásticos, abaixo da cadeira do
respectivo candidato até o término da prova.
7.1.6. O candidato que, durante a realização da prova, for encontrado utilizando qualquer um dos objetos
especificados acima será automaticamente eliminado do concurso.
7.1.7. É vedado o ingresso de candidato portando arma nos locais de realização da prova.
7.1.8. Será, também, eliminado do concurso o candidato que incorrer nas seguintes situações: deixar o
local de realização da prova sem a devida autorização; tratar com falta de urbanidade os examinadores,
auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a realização das provas;
estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; usar de
meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; deixar de atender às normas contidas no
presente edital e às demais orientações expedidas pela organização do concurso.
7.1.9. As respostas deverão ser assinaladas, pelo candidato, com caneta de tinta azul ou preta
transparente, na Folha de Respostas. Não serão computadas questões não respondidas, que contenham
rasuras, que tenham sido respondidas a lápis, ou que contenham mais de uma alternativa assinalada,
mesmo que uma delas esteja correta.
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7.1.10. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o ú nico
documento vá lido para a correçã o e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala.
7.1.11. Em nenhuma hipótese haverá substituição da folha de respostas, por erro do candidato.
7.1.12. Após adentrar à sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala;
7.1.13. O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação das provas, depois de transcorrido no
mínimo 1h00min do horário previsto para o início das mesmas e constante do presente Edital, devendo
entregar ao Fiscal da Sala a respectiva folha de respostas.
8. DAS NORMAS
8.1. As provas escritas objetivas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro
candidato, nem utilização de livros, notas, impressos, celulares, calculadoras e similares. Reserva-se à
Comissão Especial do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da prova e eliminar do restante
das provas o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas
saneadoras, e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta das provas.
8.2. Não haverá sob qualquer pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização das provas e após
o fechamento dos portões não será permitida a entrada de candidatos retardatários.
8.3. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e
comunicados referentes a este Concurso Público, os quais serão afixados também nos quadros de aviso
do Município, devendo ainda manter atualizado seu endereço.
9. DA CANDIDATA LACTANTE
9.1. Em caso de necessidade de amamentação durante a realização das provas, a candidata deverá levar
um acompanhante, que terá local reservado para esse fim e que será responsável pela guarda da criança.
9.2. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá solicitar esta
condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição antecipadamente.
10. DA COMPOSIÇÃO DAS PROVAS E NÚMERO DE QUESTÕES
10.1. Para os cargos de Assistente Social, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo,
Fisioterapeuta II, Médico Clínico Geral I, Médico Clínico Geral II e Psicólogo a avaliação constará
de prova escrita objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na
escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
16
04
05
05

Valor de cada questão
3,5
3,0
3,2
3,2

Valor total das questões
56,0 pontos
12,0 pontos
16,0 pontos
16,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
10.2. Para os cargos de Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Fundamental,
Professor Pedagogo e Professor de Educação Física a avaliação constará de prova escrita objetiva e
prova de títulos. A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos

Nº de questões
16

Valor de cada questão
3,5

Valor total das questões
56,0 pontos
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

04
05
05

3,0
3,2
3,2

12,0 pontos
16,0 pontos
16,0 pontos

A classificação final será efetuada pela somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas
(prova escrita e prova de títulos).
10.3. Para o cargo de Auxiliar Administrativo a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova
prática (redação). A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de
0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
16
04
05
05

Valor de cada questão
3,5
3,0
3,2
3,2

Valor total das questões
56,0 pontos
12,0 pontos
16,0 pontos
16,0 pontos

A nota final será calculada através da somatória dos pontos obtidos por cada candidato nas duas provas
(prova escrita e prova prática (redação)). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da
nota final obtida por cada candidato.
10.4. Para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Eletricista, Encanador, Lavador Lubrificador,
Mecânico, Motorista, Operador de Máquina Pesada, Pedreiro (contra-mestre) e Trabalhador
Braçal a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova prática. A prova escrita objetiva será
composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme
quadro abaixo:
Tipo de prova
Nº de questões
Valor de cada questão Valor total das questões
Conhecimentos Específicos
16
3,5
56,0 pontos
Conhecimentos Gerais
04
3,0
12,0 pontos
Língua Portuguesa
05
3,2
16,0 pontos
Matemática
05
3,2
16,0 pontos
A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas
provas (prova escrita e prova prática). A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da
nota final obtida por cada candidato.
10.5. Para o cargo de Vigia a avaliação constará de prova escrita objetiva e prova de aptidão física. A
prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta) questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0
(cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
16
04
05
05

Valor de cada questão
3,5
3,0
3,2
3,2

Valor total das questões
56,0 pontos
12,0 pontos
16,0 pontos
16,0 pontos

A nota final será calculada através da média aritmética dos pontos obtidos por cada candidato nas duas
provas (prova escrita e prova de aptidão física). A classificação final será efetuada pela ordem
decrescente da nota final obtida por cada candidato.
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10.6. Para os cargos de Almoxarife, Agente de Saúde, Viveirista e Técnico de Enfermagem a
avaliação constará de prova escrita objetiva. A prova escrita objetiva será composta por 30 (trinta)
questões, avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos, conforme quadro abaixo:
Tipo de prova
Conhecimentos Específicos
Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa
Matemática

Nº de questões
16
04
05
05

Valor de cada questão
3,5
3,0
3,2
3,2

Valor total das questões
56,0 pontos
12,0 pontos
16,0 pontos
16,0 pontos

A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada candidato.
11. DA DATA DE REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA OBJETIVA
11.1. A Prova Escrita Objetiva está prevista para os dias 06 de outubro de 2019.
11.1.1. O local e horário de realização da prova escrita objetiva será divulgado quando da publicação do
Edital de Homologação das Inscrições, previsto para o dia 25 de setembro de 2019.
11.2. EXCEPCIONALMENTE, dependendo do número de candidatos inscritos as datas e horários
previstos no item 10.1. poderão ser alterados.
12. DA FORMA DE JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA
12.1. A prova escrita objetiva será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 (cem) pontos e terá caráter
eliminatório.
12.1.1. Será considerado aprovado na prova escrita objetiva o candidato que obtiver nota igual ou
superior a 50,0 (cinquenta) pontos.
12.1.2. O candidato que não auferir a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva será
desclassificado do Concurso Público.
12.1.3. A classificação final será efetuada pela ordem decrescente da nota final obtida por cada
candidato.
12.1.4. As matérias constantes das provas a que se submeterão os candidatos fazem parte do Anexo I,
parte integrante deste Edital.
13. DA PROVA PRÁTICA
13.1. A prova prática está prevista para o dia 27 de outubro de 2019.
13.1.1. O horário e local serão divulgados no dia 22 de outubro de 2019, quando da divulgação do
resultado preliminar da prova escrita objetiva.
13.2. Serão convocados para a Prova Prática:
13.2.1. Auxiliar Administrativo – os 30 (trinta) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.2. Auxiliar de Serviços Gerais – os 30 (trinta) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.3. Eletricista – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de
classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.4. Encanador – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de
classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.5. Lavador Lubrificador – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.6. Mecânico – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente de
classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
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13.2.7. Motorista – os 40 (quarenta) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem decrescente
de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.8. Operador de Máquinas Pesadas – os 15 (quinze) primeiros classificados na Prova Escrita, em
ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova
Escrita;
13.2.9. Pedreiro (contra-mestre) – os 10 (dez) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.2.10. Trabalhador Braçal – os 40 (quarenta) primeiros classificados na Prova Escrita, em ordem
decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de classificados na Prova Escrita;
13.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério:
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;
13.4. Os candidatos classificados na prova escrita que não forem convocados para a prova prática,
estarão automaticamente eliminados do concurso público.
13.4. Para os candidatos ao cargo Trabalhador Braçal, a prova prática consistirá em realizar a capina
de uma área de 5m² (cinco metros quadrados), a ser delimitada pelos Examinadores.
13.4.1. Tempo de duração máxima da prova: 08 minutos.
13.4.2. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
13.4.3. O candidato que não realizar a capina de, no mínimo, 3,0 m² (três metros quadrados), será
automaticamente desclassificado.
13.5. A prova prática para o cargo de Encanador será realizada conforme o que está estabelecido abaixo
e de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área.
ITEM A SER AVALIADO

PONTUAÇÃO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
30,0
2) Instalação (hipotética) de um sistema hidráulico, conforme instruções a
70,0
serem recebidas no momento da prova
TOTAL
100,0
13.5.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos.
13.5.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.5.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
13.6. A prova prática para o cargo de Eletricista será realizada conforme o que está estabelecido abaixo
e de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área.
ITEM A SER AVALIADO

PONTUAÇÃO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
30,0
2) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: instalação
70,0
e/ou reparação de circuitos elétricos, de componentes elétricos e/ou de
montar instalações de baixa e/ou alta tensão.
TOTAL
100,0
13.6.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos.
13.6.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.6.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
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13.7. A prova prática para o cargo de Mecânico será realizada conforme o que está estabelecido abaixo
e de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área:
ITEM A SER AVALIADO

PONTUAÇÃO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
30,0
2) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: entre
70,0
montar e desmontar um motor ou partes móveis de um motor.
TOTAL
100,0
13.7.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de 30 (trinta) minutos.
13.7.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.7.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
13.8. Para os candidatos ao cargo de Pedreiro (contra-mestre) a prova prática se realizará conforme
o que está estabelecido abaixo de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área:
ITEM A SER AVALIADO

PONTUAÇÃO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
30,0
2) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: 1) construção
70,0
de uma parede de canto, definindo a medida de esquadro; 2) utilização de
tijolos de forma dobrada e amarrada, bem como o levantamento da diferença
de nível entre dois pontos, a determinar no local proposto, com a utilização de
nível de mangueira; 3) chapisco de areia e cimento; 4) alinhamento de parede
para reboco, prumada e taliscada; 5) esquadro de sala para assentamento de
piso; 6) locação de obra dada de um ponto de referência proposto no local, com
utilização de ferramentas adequadas.
TOTAL
100,0
13.8.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de até 60 (sessenta) minutos.
13.8.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.8.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
13.9. Para os candidatos ao cargo de Lavador Lubrificador a prova prática se realizará conforme o que
está estabelecido abaixo de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área:
ITEM A SER AVALIADO
PONTUAÇÃO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
20,0
2) Tipo de graxas e óleos lubrificantes
30,0
3) Realização de tarefas a serem selecionadas entre as seguintes: 1) realizar
50,0
lubrificação em veículos e/ou máquinas pesada ou 2) lavagem de veículo ou
parte do veículo.
TOTAL
100,0
13.9.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de até 30 (trinta) minutos.
13.9.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
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13.9.3. O menor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
13.10. A prova prática para o cargo de Motorista constará em dirigir o veículo de forma adequada,
partindo do local em que se encontram, sem cometer erros ou demonstrar insegurança que ofereça risco
para si, para os avaliadores e para o equipamento, atendendo as orientações de execução definidas pelo
avaliador, de forma adequada, atendendo aos critérios indicados. Ao final do teste o veículo deverá ser
conduzido, se for o caso, ao seu local de origem.
13.101. O exame de direção veicular será realizado em percurso comum a todos os candidatos, a ser
determinado no dia da prova, com duração máxima de até 06 (seis minutos), onde será avaliado o
comportamento do candidato com relação aos procedimentos a serem observados durante o trajeto, as
regras gerais de trânsito e o desempenho na condução do veículo, tais como: rotação do motor, uso do
câmbio, freios, localização do veículo na pista, velocidade desenvolvida, obediência à sinalização de
trânsito (vertical e horizontal) e semafórica, como também outras situações durante a realização do
exame.
13.10.2. No decorrer do trajeto serão descontados pontos conforme a categoria da falta cometida
conforme quadro a seguir:
CATEGORIA DA FALTA
Falta Grave
Falta Média
Falta Leve

PONTOS A SEREM DESCONTADOS
10,0
7,0
5,0

Obs: A tipificação das faltas acima mencionadas encontra-se discriminada nos incisos II, III e IV, Artigo
19 da Resolução 168/2004-CONTRAN.
13.10.3. O candidato que durante a realização da Prova Prática cometer qualquer tipo de falta prevista
no inciso I, artigo 19, da Resolução 168/2004-CONTRAN, será automaticamente eliminado do Concurso.
13.10.4. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira de
habilitação categoria “D”, a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova
Prática, sem a qual não poderá realizar a prova:
13.10.5. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação.
13.10.6. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
13.10.7. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o veículo em, no máximo, 01 (um) minuto,
será automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.11. Para os candidatos aos cargos de Operador de Máquinas Pesadas, a prova prática constará em
ligar o equipamento, efetuar as verificações necessárias e dirigir até local determinado e executar
tarefas próprias do equipamento, de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área,
com duração máxima de 5(cinco) minutos. (valor 100,0 pontos).
13.11.1. O candidato que não conseguir ligar e movimentar o equipamento em, no máximo, 01 (um)
minuto, será automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.11.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.11.3. O melhor tempo, desde que a prova seja realizada corretamente, servirá como parâmetro para
calcular a nota dos demais participantes da referida Prova Prática.
13.11.4. Cada falta cometida será descontado 5,0 (cinco) pontos.
13.11.5. Para realizar a prova prática os candidatos deverão apresentar, no mínimo, a carteira de
habilitação categoria “C” a qual deverá ter sido obtida ou renovada até a data da realização da Prova
Prática, sem a qual não poderá realizar a prova.
13.11.6. Não serão aceitos certificados de auto-escola, comprovantes de encaminhamento ou outro
documento que não seja a carteira de habilitação.
13.11.7. O candidato que deixar de apresentar carteira de habilitação será automaticamente eliminado.
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13.12. A prova prática para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais será realizada conforme o que está
estabelecido abaixo e de acordo com o caso apresentado pelo examinador técnico da área.
ITEM A SER AVALIADO
PONTUAÇÃO
PREVISTA
1) Identificação de ferramentas ou equipamentos.
30,0
2) Uso correto dos materiais de limpeza quanto à sua aplicabilidade (vassoura,
40,0
rodo, pano, etc.) e quantidade (água, detergente e/ou sabão em pó ou outro
produto de limpeza oferecido).
3) Utilização de Equipamento de Proteção Individual
30,0
TOTAL
100,0
13.12.1. A prova prática será valorada da seguinte forma: a nota será atribuída proporcionalmente ao
desempenho do candidato em cada item e terá duração máxima de até 30 (trinta) minutos.
13.12.2. O candidato que não realizar a tarefa solicitada no prazo acima estipulado estará
automaticamente eliminado do Concurso Público.
13.13. A Prova Prática terá caráter eliminatório e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 100,0 (cem)
pontos, devendo o candidato obter 50,0 (cinquenta) pontos ou mais para ser considerado aprovado.
13.14. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados,
e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota
0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.
13.15. Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias
alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências,
estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou outras situações que impossibilitem,
diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá
realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será
realizado de forma aleatória.
14. DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE VIGIA
14.1. A prova de aptidão física está prevista para o dia 27 de outubro de 2019 e consistirá em:
I - Corrida de 12 (doze) minutos; e
II - teste Shuttle Run (Corrida de ir e vir).
14.1.1. O horário e local serão divulgados no dia 22 de outubro de 2019, quando da divulgação do
resultado preliminar da prova escrita objetiva.
14.2. Serão convocados para a Prova de Aptidão Física os 10 (dez) primeiros classificados na Prova
Escrita, em ordem decrescente de classificação, começando pela maior nota da lista geral de
classificados na Prova Escrita;
14.3. Em caso de empate será aplicado o seguinte critério:
a) que tiver mais idade considerando-se, caso necessário, o horário de nascimento;
14.4. Os candidatos classificados na prova escrita que não forem convocados para a prova prática,
estarão automaticamente eliminados do concurso público.
14.5. - Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos de:
a) documento oficial de identificação com foto (original);
b) roupa apropriada para prática de atividades físicas;
c) atestado médico original ou cópia autenticada em cartório específico para tal fim, emitido nos últimos
10 (dez) dias anteriores à data de realização dos testes.
14.5.1. No atestado médico deverá constar, expressamente, que o candidato está apto a realizar a
Avaliação de Aptidão Física ou a realizar exercícios físicos.
14.5.2. O atestado médico deverá conter, obrigatoriamente, nome e o número do CRM legível do médico
que o fornecer.
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14.5.3. O atestado será retido pela organizadora do certame, não sendo aceita a entrega do atestado
médico em outro momento, ou que não conste a autorização expressa nos termos previstos no presente
Edital.
14.5.4 O candidato que deixar de apresentar o atestado médico, ou que apresentar atestado médico onde
não conste expressamente que o candidato está apto a realizar a prova de aptidão física, ou a realizar
exercícios físicos, será impedido de realizar os testes, sendo, consequentemente, eliminado do certame.
14.5.5 A preparação para realização dos exames físicos deverá ser feito com antecedência e de total
responsabilidade do candidato.
14.5.6 O aquecimento para a realização dos Exames de Aptidão Física será de responsabilidade do
candidato.
14.6. - Corrida de 12 (doze) minutos: o candidato, em uma única tentativa, terá o tempo de doze minutos
para percorrer a distância mínima exigida, em local previamente demarcado, com identificação da
metragem ao longo do trajeto.
14.6.1. A metodologia para a preparação e a execução do teste de corrida de doze minutos para os
candidatos do sexo masculino e feminino obedecerão aos seguintes critérios:
a) o candidato poderá, durante os doze minutos, deslocar-se em qualquer ritmo, correndo ou
caminhando, podendo, inclusive, parar e depois prosseguir;
b) os comandos para iniciar e terminar o teste serão dados por um silvo de apito;
c) não será informado o tempo que restar para o término da prova, mas o candidato poderá utilizar
relógio para controlar o seu tempo;
d) após soar o apito encerrando o teste, o candidato deverá permanecer no local onde estava naquele
momento e aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida.
14.6.2. Não será permitido ao candidato, quando da realização do teste de corrida de 12 minutos:
a) dar ou receber qualquer tipo de ajuda física (como puxar, empurrar, carregar, segurar na mão etc.);
b) deslocar-se, no sentido progressivo ou regressivo da marcação da pista, após o soar do apito
encerrando a prova;
c) não aguardar a presença do fiscal que irá aferir mais precisamente a metragem percorrida;
d) abandonar a pista antes da liberação do fiscal.
14.6.3. - As tabelas para contagem de pontos, masculino e feminino, seguem abaixo:
MASCULINO
Corrida
12 minutos
1200 m
1300 m
1400 m
1500 m
1600 m
1700 m
1800 m
1900 m
2000 m
2100 m
2200 m
2300 m
2400 m
2500 m
2600 m

Até 20 anos
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 21 a 25
anos
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 26 a 30
anos
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 31 a 35
anos
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 36 a 40 De 41 anos ou
anos
mais
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
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FEMININO
Corrida
12 minutos
800 m
900 m
1000 m
1100 m
1200 m
1300 m
1400 m
1500 m
1600 m
1700 m
1800 m
1900 m
2000 m
2100 m
2200 m

Até 20
Anos
0
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 21 a
25 anos
0
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 26 a
30 anos
0
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 31 a
35 anos
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

De 36 a
40 anos
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

41 anos
ou mais
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

14.6.4. – O candidato que não obtiver a nota mínima de 50,0 (cinqüenta) pontos será desclassificado do
concurso.
14.7. O teste será realizado da seguinte forma: o candidato coloca-se atrás do local de largada, com o pé
o mais próximo possível da linha de saída. Dado o comando de voz pelo avaliador o candidato inicia o
teste com o acionamento concomitante do cronômetro. O candidato em ação simultânea corre à máxima
velocidade até os tacos equidistantes da linha de saída a 9,14 m (nove metros e quatorze centímetros),
pega um deles e retorna ao ponto de onde partiu, depositando esse taco atrás da linha de partida. Em
seguida, sem interromper a corrida, vai em busca do segundo taco, procedendo da mesma forma. O
cronômetro é parado quando o candidato deposita o segundo e último taco no solo e ultrapassa com
pelo menos um dos pés a linha final. Ao pegar ou deixar o taco, seja o primeiro ou segundo, o candidato
terá que cumprir uma regra básica do teste, transpor pelo menos um dos pés as linhas que limitam o
espaço demarcado. O taco não deve ser jogado, mas sim, depositado ao solo, e não deve tocar a linha
demarcada.
14.8. Os critérios de pontuação serão realizados conforme tabela abaixo:
FEMININO
Tempo em Segundos
décimos de segundos
Até 11,50
De 11,51 até 12,00
De 12,01 até 12,50
De 12,51 até 13,00
De 13,01 até 13,50
De 13,51 até 14,00
Acima de 14,01

e Pontos
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
Desclassificado

MASCULINO
Tempo em Segundos
décimos de segundos
Até 10,50
De 10,51 até 11,00
De 11,01 até 11,50
De 11,51 até 12,00
De 12,01 até 12,50
De 12,51 até 13,00
Acima de 13,01

e Pontos
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
Desclassificado

14.9. A nota final da Prova de Aptidão Física será calculada através da média aritmética dos pontos
obtidos por cada candidato nas duas provas (corrida de 12 metros e teste de Shuttle Run).
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14.10. - Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas
determinados, e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo
atribuída a nota 0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.
14.11. - Não haverá tratamento diferenciado a nenhum candidato, sejam quais forem as circunstâncias
alegadas, tais como alterações orgânicas ou fisiológicas permanentes ou temporárias, deficiências,
estados menstruais, indisposições, cãibras, contusões, gravidez ou utras situações que impossibilitem,
diminuam ou limitem a capacidade física e/ou orgânica do candidato, sendo que o candidato deverá
realizar os referidos testes de acordo com o escalonamento previamente efetuado pela KLC o qual será
realizado de forma aleatória.
15. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
15.1. A Prova Prática (redação) consistirá na elaboração de um texto sobre um tema atual, pelo próprio
candidato à mão, em letra legível, com caneta esferográfica de cor azul ou preta, com no mínimo 20
(vinte) e no máximo (30) trinta linhas.
15.1.1. Na realização da prova de redação serão fornecidos dois Cadernos de Prova, um para rascunho
e outro para redação definitiva.
15.2. A redação definitiva deverá ser elaborada no respectivo caderno para posterior avaliação, não
sendo aceitos acréscimos de folhas estranhas ao Caderno de Prova, devendo ser respeitados os espaços
existentes. O preenchimento do Caderno de Prova, que será o único documento válido para a correção
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato, que deverá proceder em conformidade com as
instruções específicas contidas na capa do Caderno. Em hipótese alguma haverá substituição do Caderno
de Prova por erro do candidato.
15.3. A Prova de Redação terá caráter eliminatório, e será avaliada na escala de 0,00 (zero) a 20,0 (vinte)
pontos, devendo o candidato obter, no mínimo, 10,0 (dez) pontos ou mais para ser considerado
aprovado, conforme critérios abaixo:
Elementos de Avaliação
Pontos
(Máximo)
Aspectos formais: ortografia, pontuação, concordância, regência, flexão, paralelismo
8,0
sintático e semântico, impropriedade semântica de expressões etc.
Estrutura textual: constituição dos parágrafos conforme o assunto abordado,
4,0
estruturação dos períodos no interior dos parágrafos (coerência entre porções textuais,
relação lógica entre as ideias propostas, emprego adequado de articuladores no interior
das porções textuais).
Conteúdo: atendimento ao tema proposto e evolução/desenvolvimento do tema com
8,0
exposição de informações não mencionadas no(s) texto(s) de apoio.
Pontuação máxima
20,0
15.4. O candidato terá sua redação avaliada com nota 0,0 (zero), e estará, automaticamente, eliminado
do Concurso Público se:
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;
b) não desenvolver o tema no gênero ou tipologia textual exigida;
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preto;
e) desenvolver o texto com menos de 20 (vinte) linhas ou mais de 30 (trinta) linhas;
f) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra
ilegível; com espaçamento excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.
h) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer,
número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
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8.6. Em hipótese alguma será realizada qualquer prova fora dos locais, horários e datas determinados,
e sob nenhum pretexto ou motivo, segunda chamada para a realização da prova, sendo atribuída a nota
0,00 (zero) ao candidato ausente ou retardatário, seja qual for o motivo alegado.
16. DA PROVA DE TÍTULOS
16.1. Os documentos relativos aos Títulos, aos candidatos inscritos para os cargos de Professor de
Educação Infantil, Professor de Educação Fundamental, Professor Pedagogo e Professor de
Educação Física deverão ser entregues, EXCLUSIVAMENTE, no dia da aplicação da Prova Objetiva, ao
fiscal da sala de prova.
16.2. A entrega dos documentos relativos à Prova de Títulos não é obrigatória. O candidato que não
entregar o Título não será eliminado do Concurso Público.
16.3. Os documentos comprobatórios dos Títulos deverão ser acondicionados em ENVELOPE LACRADO,
contendo na sua parte externa, o nome do candidato, número de inscrição e cargo para o qual está
concorrendo, bem como, o número do documento de identidade. TODOS os documentos deverão ser
apresentados em CÓPIA REPROGRÁFICA AUTENTICADA EM CARTÓRIO.
16.3.1. O candidato deverá numerar sequencialmente e rubricar cada documento apresentado.
16.3.2. Não serão analisados, sendo automaticamente desconsiderados, os envelopes que estiverem em
desacordo com os itens 16.3. e 16.3.1. deste Edital.
16.3.3. Não deverão ser enviados documentos ORIGINAIS.
16.4. Serão aceitos como documentos os Títulos que forem representados por Diplomas e Certificados
definitivos de conclusão de curso expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da
Educação, em papel timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável
pela expedição do documento.
16.4.1. Os documentos de Títulos que forem representados por declarações, certidões, atestados, e
outros documentos que não tenham o cunho definitivo de conclusão de curso, deverão estar
acompanhados do respectivo histórico escolar, mencionando a data da colação de grau, bem como
deverão ser expedidos por Instituição reconhecida pelo MEC – Ministério da Educação, em papel
timbrado, e deverão conter carimbo e identificação da instituição e do responsável pela expedição do
documento.
16.5. Os cursos deverão estar autorizados pelos órgãos competentes.
16.6. É de exclusiva responsabilidade do candidato a apresentação e comprovação dos documentos de
Títulos.
16.7. Não será aceito entrega ou substituições posteriores ao período determinado, bem como, Títulos
que não constem nas tabelas apresentadas neste Capítulo.
16.8. No somatório da pontuação de cada candidato, os pontos excedentes serão desprezados.
16.9. Quanto ao contido nas alíneas a), b) e c) os Títulos não poderão ser contados cumulativamente,
sendo pontuado o de maior grau.
16.10. A prova de títulos terá caráter classificatório.
16.11. A pontuação da prova de títulos será atribuída somente aos candidatos aprovados, ou seja, que
auferirem a nota mínima de 50,0 (cinquenta) pontos na prova objetiva.
16.12. As cópias autenticadas dos documentos entregues não serão devolvidas e farão parte integrante
da documentação do Concurso Público.
16.13. Serão considerados Títulos somente os constantes na tabela a seguir:
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VALOR
UNITÁRIO /
VALOR
MÁXIMO

TÍTULOS
a) Doutorado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.
b) Mestrado, concluído até a data de
apresentação dos títulos, desde que
relacionada à área do cargo pretendido.
c)
Pós-Graduação
Latu
Sensu
(especialização) relacionada à área do cargo
pretendido, com carga horária mínima de
360 horas, concluída até a data de
apresentação dos títulos. (Poderão ser
apresentados, no máximo, dois certificados).

10,0 / 10,0
7,5 / 7,5

2,5 / 5,0

COMPROVANTE

Cópia autenticada do diploma devidamente
registrado ou declaração de conclusão de
curso, acompanhado da cópia autenticada do
respectivo Histórico Escolar.
Cópia autenticada do Certificado ou Certidão
de conclusão do Curso, indicando o número
de horas e período de realização do curso. No
caso de Declaração de conclusão de curso,
esta deve vir acompanhada da cópia
autenticada do respectivo Histórico Escolar.

16.14. A pontuação da documentação de Títulos se limitará ao valor máximo de 10,0 (dez) pontos.
17. DOS RECURSOS
17.1. Caberá interposição de recursos devidamente fundamentados, perante a empresa KLC –
CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, no prazo de 02 (dois) dias, contados do primeiro dia
subsequente à data de publicação do objeto de recurso contra:
a) Inscrições indeferidas;
b) Gabarito Preliminar;
c) Resultado Preliminar da Prova Escrita Objetiva;
d) Resultado Preliminar da Prova de Títulos; e
e) Resultado Preliminar da Prova Prática.
17.2. O pedido de recurso deverá ser endereçado à Comissão Especial de Concurso Público e
encaminhado via internet, junto ao endereço eletrônico www.klcconcursos.com.br, no campo
específico “RECURSO” com as seguintes especificações:
a) nome do candidato;
b) número de inscrição;
c) número do documento de identidade;
c) função para o qual se inscreveu;
d) a questão objeto de controvérsia, de forma individualizada;
e) a fundamentação ou o embasamento, com as devidas razões do recurso.
17.3. Quanto aos recursos contra questões da prova e gabarito preliminar, deverá ser elaborado um
recurso para cada questão, sob pena de sua desconsideração e os mesmos deverão conter indicação do
número da questão, da prova e anexar cópia da bibliografia mencionada também sob pena de sua
desconsideração.
17.4. Não serão aceitos recursos encaminhados via postal, via fax e/ou por e-mail, devendo ser digitado
ou datilografado e estar embasado em argumentação lógica e consistente. Em caso de contestação de
questões da prova, o candidato deverá se pautar em literatura conceituada e argumentação plausível.
17.5. Recursos não fundamentados ou interpostos fora do prazo serão indeferidos sem julgamento de
mérito. A Banca Examinadora constitui última instância na esfera administrativa para conhecer de
recursos, não cabendo recurso a outra autoridade nem recurso adicional pelo mesmo motivo.
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17.6. O resultado dos recursos interpostos será afixado no site www.klcconcursos.com.br.
18. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
18.1. Na classificação final entre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência
os seguintes:
a) maior idade, no caso da existência de candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, completados
até o último dia de inscrição, conforme parágrafo único, art. 27 da Lei 10.741/2003;
b) maior pontuação na prova de conhecimentos específicos, se houver;
c) maior pontuação na prova de língua portuguesa, se houver;
d) maior pontuação na prova de matemática, se houver; e
e) persistindo o empate, o mais velho, exceto os enquadrados na letra “a” deste artigo.
19. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PARA OS CARGOS QUE TERÃO PROVA PRÁTICA
19.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 22 de outubro de 2019, a partir
das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR,
disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR.
20. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA OBJETIVA PARA OS CARGOS QUE TERÃO
PROVA PRÁTICA E PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
20.1. O resultado preliminar da prova escrita objetiva está previsto para ser divulgado no dia 22 de
outubro de 2019, a partir das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de
Xambrê - PR, disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR.
21. DIVULGAÇÃO DO GABARITO OFICIAL PARA OS DEMAIS CARGOS
21.1. O gabarito oficial da prova escrita objetiva será divulgado no dia 30 de outubro de 2019, a partir
das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR,
disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR.
22. DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA ESCRITA E DA PROVA DE TÍTULOS PARA OS
DEMAIS CARGOS, BEM COMO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PROVA PRÁTICA E DA PROVA DE
APTIDÃO FÍSICA
22.1. O resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 30 de outubro de 2019, a partir
das 17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR,
disponibilizado no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público
www.klcconcursos.com.br, bem como no site da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR.
23. DO RESULTADO FINAL
23.1. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 05 de novembro de 2019, a partir das
17h00min, através de Edital afixado no Mural da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR, disponibilizado
no site da empresa responsável pela organização do Concurso Público www.klcconcursos.com.br, bem
como no site da Prefeitura Municipal de Xambrê - PR.
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24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições
do Concurso Público, estabelecidas no presente Edital e na legislação municipal e federal pertinente.
24.2. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que
verificados posteriormente, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos
decorrentes da inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da declaração.
24.3. O órgão realizador do presente certame não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos,
apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
24.4 - Após 120 (cento e vinte) dias da divulgação oficial do resultado final do Concurso Público, as folhas
de respostas serão incineradas e mantidas em arquivo eletrônico, com cópia de segurança, pelo prazo
de cinco anos.
24.5. O candidato obriga-se a manter atualizado seu endereço para correspondência, junto ao órgão
realizador, após o resultado final.
24.6. A validade do presente Concurso Público será de "2" (dois) anos, contados da homologação final
dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de
Xambrê - PR.
24.7. A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente a ordem de
classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à nomeação. Apesar das vagas existentes, os
aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal.
24.8. - Ficam impedidos de participar do certame os sócios da KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda,
bem como aqueles nomeados pelo Decreto Municipal Nº 164/2018 de 30/11/2018 ou aqueles que
possuam a relação de parentesco disciplinada nos artigos 1591 a 1595 do Novo Código Civil.
24.9. Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame de saúde,
elaborado por médicos especialmente designados pela Prefeitura Municipal de Xambrê – PR e
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
24.10. Os vencimentos constantes do presente Edital são referentes ao da data do presente Edital.
24.11. O candidato que não puder assumir o cargo no ato da convocação, poderá optar, por uma única
vez, por ir para o último lugar na classificação final dos aprovados para o respectivo cargo.
24.12. Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente
previstos no presente Edital, Lei Orgânica Municipal e demais legislações aplicáveis serão resolvidos em
comum pela Prefeitura Municipal de Xambrê - PR, através da Comissão Especial de Concurso Público.
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Xambrê - PR, 05 de agosto de 2019.
Prefeito Municipal
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ANEXO I – PROGRAMA DE PROVAS
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR
Leitura e interpretação de texto. Noções gerais de gramática. Fonologia - ortografia - acentuação gráfica
- estrutura e formação de palavras - verbos: tempo, modo, emprego - substantivos: classificação e
emprego – flexão de gênero, número e grau, formação e análise - artigo - adjetivo: conceito, classificação
correspondência e locuções adjetivas, flexões - advérbios: classificação, flexão, grau e cargo – numeral:
tipos e cargo - pronomes: conceito, classificação - preposição - conjunções - interjeições - Sintaxe: frase,
oração, período - pontuação - tipos de frases - complementos verbais e nominais - vozes verbais –
orações subordinadas - orações coordenadas - concordância verbal e nominal - regência verbal e
nominal - Problemas gerais da língua culta: grafia de palavras e expressões - crase - Derivação prefixal
e sufixal – Recursos fonológicos, morfológicos, sintáticos, semânticos – figuras de linguagem - figuras de
palavra - figuras de pensamento – significação das palavras – vícios de linguagem.
LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL
Alfabeto da Língua Portuguesa; Ordem Alfabética; Ordenação de Frases; Ortografia; Divisão Silábica e
Classificação quanto ao número de sílabas; Frases: - Interrogativa - Exclamativa - Afirmativa - Negativa;
Classes de Palavras; Comparação de palavras entre si: Sinônimos e Antônimos; Acentuação Gráfica;
Sinais de Pontuação; Concordância dos Nomes (substantivos) e dos Verbos; Análise e Interpretação de
Textos.
MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO
Números Radicais: operações - simplificação, propriedade - racionalização de denominadores; Equação
de 2º grau: resolução das equações completas, incompletas, problemas do 2º grau; Equação de 1º grau:
resolução - problemas de 1º grau; Equações fracionárias; Relação e Função: domínio, contradomínio e
imagem; Função do 1º grau - função constante; Razão e Proporção; Grandezas Proporcionais; Regra de
três simples e composta; Porcentagem; Juros Simples e Composto; Conjunto de números reais;
Fatoração de expressão algébrica; Expressão algébrica - operações; Expressões fracionárias - operações
- simplificação; PA e PG; Sistemas Lineares; Números complexos; Função exponencial: equação e
inequação exponencial; Função logarítmica; Análise combinatória; Probabilidade; Função do 2º grau;
Trigonometria da 1ª volta: seno, cosseno, tangente, relação fundamental; Geometria Analítica;
Geometria Espacial; Geometria Plana; Operação com números inteiros e fracionários; MDC e MMC; Raiz
quadrada; Sistema Monetário Nacional (Real); Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa,
capacidade, tempo e volume.
MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL
Conjunto de números: naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, operações, expressões (cálculo),
problemas, raiz quadrada; MDC e MMC - cálculo - problemas; Porcentagem; Juros Simples; Regras de
três simples e composta; Sistema de medidas: comprimento, superfície, massa, capacidade, tempo,
volume; Sistema Monetário Nacional (Real); Equações: 1º e 2º graus; Inequações do 1º grau.
CONHECIMENTOS GERAIS
Questões relacionadas à Política, Economia, Sociedade, Saúde e Nutrição, Ciências e Tecnologia, Meio
Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil e Mundo), Geografia (Brasil e Mundo) e
ainda, eventos contemporâneos divulgados na mídia local, nacional e internacional. Aspectos Históricos
e Geográficos do Estado do Paraná e do Município de Xambrê – PR.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE DE SAÚDE
Lei 8080/90. Lei 8142/90; Atribuições do ACS; Processo de trabalho do ACS e o desafio do trabalho em
equipe; requisitos legais para o exercício da profissão de ACS; Carta dos direitos dos usuários da saúde;
Atenção Primária à Saúde; Atenção Primária à Saúde/Saúde da Família. O processo saúde doença:
influência das condições de vida: educação, cultura, lazer, emprego, moradia, alimentação, saneamento
e segurança; o papel da família. Saúde da criança: Processo do pezinho; Processo da orelhinha; Processo
do olhinho; aspectos básicos do crescimento e desenvolvimento; caderneta de saúde; aleitamento
materno - benefícios; imunização (calendário de vacinas); Orientações alimentares. Saúde do
Adolescente: aspectos educativos; distúrbios alimentares; doenças sexualmente transmissíveis. Saúde
do Adulto: saúde do Homem; tuberculose; Hanseníase; Diabetes mellitus; Hipertensão arterial. Saúde
da Mulher: triagem neonatal; cuidados básicos com a gravidez, o parto e puerpério; planejamento
familiar; climatério; prevenção do câncer de mama e de colo uterino; imunização da gestante. Saúde do
Idoso: doenças e agravos mais comuns; cuidados básicos. Saúde Bucal: cuidados básicos. Vigilância
Sanitária: Saneamento Básico: abastecimento de água; destino dos dejetos; destino do lixo. Noções sobre
Zoonoses – quais são, conceitos, como se transmite e prevenção: O agente comunitário de saúde no
controle da Dengue; O agente comunitário de saúde no controle da Febre amarela; O agente comunitário
de saúde no controle da Leptospirose; O agente comunitário de saúde no controle da Leishmaniose; O
agente comunitário de saúde no controle da Doença de Chagas. Doenças sexualmente transmissíveis
(DST) mais comuns no Brasil – quais são, conceitos, formas de contágio e de prevenção: Sífilis;
Gonorreia; Clamídia; Herpes genital; HPV. Atenção à pessoa portadora de deficiência e ao paciente de
saúde mental: papel do agente de saúde. Animais domésticos: cuidados básicos para a prevenção de
zoonoses, em especial a Raiva e a Leishmaniose. Problemas clínicos mais comuns junto à população em
situação de rua: problemas nos pés, infestações, tuberculose, DST, HIV e AIDS, gravidez de alto risco,
doenças crônicas, Álcool e drogas, Saúde bucal. Informática básica: noções de Hardware e Software. MSWord 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
ALMOXARIFE
Funções do almoxarifado. Função dos estoques. Critérios para armazenamento no almoxarifado.
Controle de entradas e saídas. Tipos de armazenamento. Recomendações gerais para almoxarifado:
treinamento, ferramentas, manutenção de equipamento, ventilação, limpeza, identificação, formulários,
itens diversos. Carga unitária: conceito, tipos, vantagens. Pallet: conceito, tipos, vantagem.
Equipamentos gerais de um almoxarifado. Tipos de estoques. Estoque de materiais ou matérias-primas.
Estoque de material em processo. Critérios de classificação de materiais. Objetivos da codificação. Fluxo
contábil e administrativo dos materiais. Recebimento de mercadorias. Ordem de Compra. Notas Fiscais.
Ficha de controle de estoque. Armazenamento centralizado x descentralizado. Técnicas para
armazenagem de materiais. Contagem cíclica. Método de classificação ABC. Inventário físico: benefícios,
periodicidade, etapas e recomendações. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word
2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
ASSISTENTE SOCIAL
Constituição da República Federativa do Brasil (Artigos 1º a 17 e 193 a 232); Lei Federal nº. 8.742/1993
- Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004); Norma
Operacional Básica (NOB/SUAS 2012); Norma Operacional de Recursos Humanos (NOB-RH/SUAS
2006); Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Protocolo de Gestão Integrada de Serviços,
Benefícios e Transferência de Renda no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
Orientações Técnicas sobre o PAIF volume 1: “O Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família –
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PAIF, segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais”, e volume 2: “Trabalho Social com
Famílias do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF”; Seguridade Social no Brasil;
A questão social no Brasil; Pobreza, desigualdade, exclusão e vulnerabilidade social; História,
Fundamentos Teóricos e Éticos do Serviço Social; Metodologia do Serviço Social; Estratégias de ação em
Página 22 de 38 serviço social e os instrumentos de intervenção do profissional; Serviço Social e
Interdisciplinaridade; Serviço Social na Contemporaneidade; Serviço Social e Família; Projeto ético
político do Serviço Social; Lei Federal nº. 10.741/2003 - Estatuto do Idoso; Lei Federal nº. 8.842/1994
e Decreto Federal nº. 1.948/1996 - Política Nacional do Idoso; Lei Federal nº. 8.069/1990 - Estatuto da
Criança e do Adolescente; Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; Lei de Criação do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e Adolescente; Lei Maria da Penha - Lei nº. 11.340/2006; Ética em Serviço Social; Lei que
regulamenta a profissão de Assistente Social - Lei nº. 8.662/93; Código de Ética Profissional; Supervisão
em Serviço Social; Lei Federal nº. 8.080/1990 - Lei Orgânica da Saúde; Sistema Único de Saúde (SUS) Lei nº. 8.142/90; Conhecimentos acerca da história da saúde pública no Brasil; Lei Federal nº.
10.216/2001 - Política Nacional de Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica e Saúde Mental no Brasil;
Humanização em Saúde; Lei Federal nº. 7.853/1989 e Decreto Federal nº. 3.298/1999 - Política Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Lei Orgânica Municipal.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Serviço de arquivo (tipos de Arquivos, acessórios do arquivo, fases, técnicas, sistemas e métodos de
arquivamento). Protocolo (recepção, classificação, registro e distribuição de documentos). Noções sobre
construção e interpretação de organogramas, fluxogramas, tabelas e gráficos estatísticos. Elaboração de
documentos e correspondências oficiais. Conhecimento das rotinas de expedição de correspondências
e documentos. Formas de tratamento em correspondências oficiais. Manual de Redação da Presidência
da República atualizado. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel
2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Fundamentos e técnicas na execução de serviços no prédio, pátios, salas, banheiros, vestiários, cozinhas
e outros locais de trabalho. Noções de manuseio de produtos, equipamentos e ferramentas. Manutenção
e conservação de prédios públicos, para garantir o bom funcionamento e assegurar as condições de
higiene. Tratamento e destino do lixo: prevenção de doenças; higiene ambiental, de utensílios e
equipamentos; prevenção e controle de insetos e roedores; Noções gerais sobre higienização: Pessoal,
equipamentos, utensílios e área física de cozinhas e refeitórios de maneira geral. Noções gerais sobre
administração de cozinhas e refeitórios: Armazenamento, controle de estoque e distribuição de
refeições e alimentos. Conhecimento de higienização e características próprias dos alimentos.
Conhecimento sobre pré- preparo e preparo de alimentos. Conhecimentos básicos sobre composição
nutricional dos alimentos. Segurança e prevenção de acidente no trabalho. Noções de Segurança do
Trabalho; Uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.
CIRURGIÃO DENTISTA
Anatomia, histologia e fisiologia do sistema estomatognático. Diagnóstico bucal: exame da cavidade oral,
anamnese, exame clínico e exames complementares. Microbiologia e bioquímica bucal. Patologia bucal.
Diagnóstico, semiologia e tratamento da cárie dentária. Diagnóstico, semiologia e tratamento das
afecções do tecido mole. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções da maxila e da mandíbula.
Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções pulpares. Diagnóstico, semiologia e tratamento das
doenças periodontais. Diagnóstico, semiologia e tratamento das afecções das glândulas salivares.
Diagnósticos odontológicos por imagem: técnica e interpretação de imagens. Anestesiologia
odontológica: mecanismos de ação, técnicas, cuidados e acidentes anestésicos. Dentística operatória e
restauradora: preparo cavitário, tratamento restaurador atraumático (ART), adequação do meio bucal,
proteção do complexo dentino-polpa e materiais restauradores. Materiais dentários odontológicos.
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Terapêutica e farmacologia de interesse na clínica odontológica. Cirurgia oral menor. Princípios de
traumatologia do sistema estomatognático. Urgências e emergências em odontologia. Primeiros
socorros. Oclusão: noções gerais, prevenção de más oclusões. Diagnóstico e tratamento das dores faciais
e disfunções tempo romandibulares. Atendimento ao paciente pediátrico. Odontogeriatria. Atendimento
aos pacientes portadores de necessidades especiais. Doenças infectocontagiosas. Epidemiologia das
principais doenças bucais. Métodos de prevenção da cárie dentária e das doenças periodontais. O uso
do laser em odontologia, níveis de prevenção e aplicação. Educação em saúde: orientações sobre dieta,
higiene bucal e produtos para higiene bucal. Uso tópico e sistêmico do flúor. Princípios ergonômicos na
clínica odontológica. Biossegurança: controle da infecção (assepsia e antissepsia). Esterilização e
desinfecção de instrumentais e equipamentos. Odontologia social e saúde pública. Lei 8080/90 e
8142/90. Lei Orgânica Municipal.
ELETRICISTA
Corrente elétrica - Tensão elétrica - Leis de Ohm - Potência Elétrica - Efeito Joule - Circuitos em Corrente
Contínua - Associação de Resistências - Introdução ao magnetismo - Introdução ao eletromagnetismo Corrente Alternada - Potência em Corrente Alternada - Circuitos Trifásicos: Ligação Triângulo, Ligação
Estrela. Noções de leitura e interpretação de projetos de redes de distribuição/iluminação pública Noções Medições elétricas - Megôhmetro, voltímetro, amperímetro, fasímetro, amperímetro alicate,
terrômetro. Noções de construção de redes e linha de distribuição - Instalação e manutenção de
iluminação pública (compreende serviços de instalação e troca de lâmpadas; instalação e troca de
luminárias; instalação e troca de reatores; instalação, lançamento e tensionamento de cabos, etc.)
Noções de NR10 básica e complementar - Conhecimento da utilização dos Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, e dos Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC. NORMAS TÉCNICAS – ILUMINAÇÃO
PÚBLICA - Normas da ABNT.
ENCANADOR
Interpretação de desenhos básicos de redes de água e esgoto. Reparos em redes de distribuição de água
e coletoras de esgotos; Instalação de redes de água e de esgotos; Instalação de padrões de medição de
água; Conhecimento de tubos e conexões e dos diversos tipos de materiais de que são fabricados;
Conhecimento dos diversos tipos de hidrômetros; Noções de Segurança do Trabalho; Uso de EPI –
Equipamento de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.
ENFERMEIRO
Enfermagem Geral: Técnicas Básicas - SSVV, higienização, administração de medicamentos, preparação
para exames, coleta de material para exames, cálculo de medicação. Ética Profissional/Legislação:
Comportamento Social e de Trabalho. Enfermagem em Saúde Pública: Programas de Saúde (mulher,
criança, idoso), Doenças Sexualmente Transmissíveis, Noções de epidemiologia, vacinação, doenças de
notificação compulsória, patologias atendidas em saúde pública. Enfermagem Hospitalar:
Terminologias, centro cirúrgico, recuperação pós-anestésica e central de material, esterilização e
desinfecção, infecção hospitalar e CCIH. Socorros e Urgência: PCR, choque, hemorragias, ferimentos,
afogamento, sufocamento, acidentes com animais peçonhentos, fraturas e luxações, queimaduras,
desmaio, crise convulsiva e histérica, corpos estranhos, acidentes decorrentes da ação do calor e do frio,
politraumatismo. Pediatria: Crescimento e desenvolvimento, amamentação, berçário e alojamento
conjunto, alimentação, patologias mais comuns, assistência de enfermagem à criança hospitalizada.
Atualidades em Enfermagem; Funcionamento e Manuseio de Equipamentos e Materiais das
Ambulâncias, Linguagem de Radiocomunicação, Conhecimento da Portaria MS 2048, Atendimento ao
Politraumatizado, Reconhecimento de Sinais de Traumas (Trauma Raquimedular, Trauma de Tórax,
Trauma Abdominal, Trauma de Extremidades, Trauma de Face), Queimaduras, Choque Elétrico, Crise
Convulsiva, Intoxicações Exógenas, Acidentes com Produtos Perigosos, Acidentes com Múltiplas
Vitimas, Reconhecimento de Sinais de Doenças Respiratórias/Circulatórias e Metabólicas, Noções de
Anatomia, Fisiologia, Exame Físico, Urgências Psiquiátricas, Urgências Obstétricas, Técnicas Básicas,
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desinfecção, Limpeza de Materiais e Aparelhos das Ambulâncias. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Ética e
legislação profissional. Lei Orgânica Municipal.
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
Administração agrícola: organização e operação da propriedade agrícola, planejamento das atividades
agrícolas, desenvolvimento agrícola sustentado. Edafologia: gênese, morfologia e classificação dos solos,
capacidade de uso dos solos, métodos de conservação do solo, adubos, corretivos, adubação e calagem.
Energização rural: fonte de produção de energia nas atividades agropecuárias. Extensão rural: atuação
da extensão rural no desenvolvimento das atividades agrossilvopastoris. Fitotecnia: técnicas de cultivos
de grandes culturas, de culturas olerícolas, de espécies frutíferas, ornamentais e florestais, fronteiras
agrícolas fitogeográficas brasileiras, melhoria da produtividade agrícola, tecnologia de sementes.
Melhoramento de culturas agrícolas. Fitossanidade: fitopatologia e entomologia agrícola, defensivos
agrícolas, manejo e controle integrado de doenças, pragas e plantas daninhas, receituário agronômico.
Mecanização agrícola: máquinas e implementos para preparo do solo, semeadura, plantio, pulverização,
cultivo e colheita, tratores e tração animal. Silvicultura: estudo e exploração de florestas naturais,
reflorestamento, influência da floresta no ambiente. Tecnologia de alimentos. Tecnologia pós-colheita
de grãos e sementes: secagem, beneficiamento e armazenagem. Uso da água: hidrologia e hidráulica
aplicadas à agricultura, irrigação e drenagem. Biotecnologia agrícola. Lei Orgânica Municipal.
FISIOTERAPEUTA II
Fisioterapia: conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação: conceituação, objetivos, sociologia,
processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de atenção à saúde das
pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura, diagnósticos das
anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo
de trabalho, problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância, doenças infectocontagiosas,
crônicodegenerativas e as condições de vida); papel dos serviços de saúde. Trabalho multidisciplinar
em saúde; papel profissional e as instituições de saúde. Fisioterapia em Traumato-Ortopedia.
Fisioterapia em Neurologia. Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas.
Fisioterapia em Queimados. Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia. Fisioterapia em Ginecologia e
Reeducação Obstétrica. Fisioterapia em Geriatria. Reabilitação profissional: conceito, objetivos,
processo e equipe técnica. Recursos terapêuticos em Fisioterapia. Prevenção: modelos alternativos de
atenção à saúde. Código de Ética e Deontologia da fisioterapia. Lei 8080/90 e 8142/90. Lei Orgânica
Municipal.
LAVADOR LUBRIFICADOR
Conhecimento teórico e prático na limpeza de veículos automotores, a mão ou por meio de máquinas;
Conhecimento dos tipos de ferramentas, máquinas e equipamentos; Produtos químicos utilizados na
lavagem dos veículos. Sistemas de lavagem e suspensão de veículos. Conhecimentos de lubrificação de
automóveis, caminhões, máquinas, etc. Finalidade da lubrificação, tipos de graxas e óleos lubrificantes.
Locais de lubrificação de um veículo. Conservação do ambiente de trabalho e equipamentos de
lubrificação. Noções de segurança e higiene dos trabalhos inerentes à especialidade. Noções de
Segurança do Trabalho; Uso de EPI – Equipamento de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção
Coletiva – EPC.
MECÂNICO
Funcionamento de um automóvel; principais partes de um automóvel - Motor e carburadores, injeção
eletrônica. Motor diesel - Ignição, resfriamento e lubrificação - Embreagem, caixa de mudanças e
diferencial - Freios, rodas e pneus - Instalação elétrica básica, luzes e gerador - Suspensão e direção;
Localização de avarias e manutenção (Os reparos e regulagens necessárias): - Motor - Carburador Sistema de resfriamento - Ignição - Sistema de arrefecimento - Lubrificação - Transmissão - Freios Av. Roque Gonzales, 480 – CEP: 87.535-000 – Xambrê – PR – Fones (44) 36321306 – 36321557 administracao@xambre.pr.gov.br
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Rodas e pneus - Suspensão - Direção - Verificações periódicas; Ética profissional. Conhecimento da
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI e dos Equipamentos de Proteção Coletiva –
EPC.
MÉDICO CLÍNICO GERAL I E MÉDICO CLÍNICO GERAL II
Epidemiologia e Fisiopatologia. Manifestações clínicas e diagnósticas. Tratamento e prevenção de
doenças: reumática, hematológica, pâncreas, sistema hepatoliar, gastrintestinal, renais e do trato
urinário, cardiovasculares, respiratórias, infectocontagiosas, nutricionais e metabólicas do sistema
endócrino, imunológicas, neurológicas, dermatológicas, psiquiátricas, ginecológicas, ortopédicas,
pediátricas. Anatomia, Atendimento e Intervenções em Acidentes com Múltiplas Vítimas e Catástrofes,
Urgência Clinica Adulto e Infantil, Urgências Obstétricas, Urgências Psiquiátricas, Intervenção nas
Doenças Respiratórias, Metabólicas e Circulatórias, Linguagem de Radio, Radiocomunicação; Manuseio
de Aparelhos de Informática, Manuseio de Respirador Artificial, Desfibrilador, Monitor Cardíaco,
Intervenções em todos os tipos de traumas. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal.
MOTORISTA
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de
Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327
de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos, Legislação Específica da Portaria MS
2048, Linguagem de Radiocomunicação, Identificação dos Materiais Existentes no veiculo e suas
utilidades Prática de Direção Veicular: Condução e operação veicular das diversas espécies compatíveis
com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e uso dos instrumentos do painel
de comando e outros disponíveis nos veículos da espécie; Manutenção do veículo. Conhecimento da
utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e dos Equipamentos de Proteção Coletiva –
EPC.
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA
Legislação e Regras de Circulação: Legislação e Sinalização de Trânsito; Normas gerais de circulação e
conduta; Sinalização de Trânsito; Direção Defensiva; Primeiros Socorros; Noções de Mecânica Básica de
Autos; Código de Trânsito Brasileiro e seus anexos, Decreto Nº 62.127 de 16/01/68 e Decreto Nº 2.327
de 23/09/97; Noções sobre acidentes com produtos perigosos. Condução e operação veicular das
diversas espécies compatíveis com a categoria exigida; Manobras internas e externas; Conhecimentos e
uso dos instrumentos do painel de comando e outros disponíveis nas máquinas. Mecânica e Manutenção
das máquinas. Conhecimento da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI, e dos
Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.
PEDREIRO (CONTRA-MESTRE)
Leitura e interpretação de projetos. Limpeza e escavação de terreno. Locação de obras. Fundações rasas
e profundasalicerces e baldrames. Impermeabilizações. Alvenaria de tijolos, pedras e outros materiais
usados na construção civil. Chapisco, reboco, massa fina, preparação de massas. Concreto armado.
Noções de armaduras para concreto. Lages pré-moldadas, mistas e maciças. Acabamentos. Colocação de
pisos e revestimentos (cerâmico, pedras, plásticos). Confecção de caixas de inspeção, de passagem,
fossas sépticas, sumidouros, tanques, contrapisos, muros, muros de arrimo. Fiscalização e verificação de
qualidade dos materiais. Conhecimento sobre os traços de argamassa e concreto mais utilizados na
construção civil. Utilização de máquinas e equipamentos usados na especialidade. Colocação de telhas e
cumieiras de barro e de fibro-cimento. Noções de Segurança do Trabalho; Uso de EPI – Equipamento de
Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.
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PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E PROFESSOR
PEDAGOGO
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Desenvolvimento histórico das concepções
pedagógicas. Função sociocultural da escola. Escola: comunidade escolar e contextos institucional e
sociocultural. Processo de planejamento: concepção, importância, dimensões e níveis. Projeto políticopedagógico da escola: concepção, princípios e eixos norteadores. Gestão educacional decorrente da
concepção do Projeto Político Pedagógico. Planejamento participativo: concepção, construção,
acompanhamento e avaliação. Currículo e construção do conhecimento. Processo de ensinoaprendizagem. Relação professor/aluno. Bases psicológicas da aprendizagem. Informática básica:
noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei
Orgânica Municipal.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Fundamentos da educação. Bases legais da educação nacional: BNCC (Base Nacional Comum Curricular).
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, PCNs, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Constituição da República, LDB (Lei nº 9.394/96), Diretrizes Curriculares Nacionais e Diretrizes
Curriculares Nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Métodos e técnicas da Educação Física.
Didática específica da Educação Física. Educação Física e Aprendizagem social. Educação Física e
contexto social. As novas tendências da Educação Física: Educação Física Humanista, Educação Física
Progressista e a Cultura Corporal. Educação Física Escolar: diferentes abordagens. Desportos: técnicas
fundamentais e regras oficiais. Recreação e lazer: conceito e finalidades. Fisiologia do exercício.
Educação Física no contexto da Educação; Educação Física, esporte e sociedade; História da Educação
Física no Brasil; Função social da Educação Física; Papel do professor de Educação Física; Regras e
Metodologia do ensino da Educação Física: Atletismo; Basquetebol; Futebol de Salão; Futebol de Campo;
Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros; Educação Física e lazer; Corporeidade; Aprendizagem
motora; Fisiologia do exercício; Teoria do treinamento esportivo; Psicologia da aprendizagem;
Psicologia do esporte; Avaliação em Educação Física; Metabolismo no exercício; Respostas
Cardiorrespiratórias ao exercício; Crescimento, desenvolvimento e atividade física. Informática básica:
noções de Hardware e Software. MS-Word 2010. MS-Excel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei
Orgânica Municipal.
PSICÓLOGO
Psicologia geral e do Desenvolvimento; práticas e técnicas psicológicas; teoria e técnicas psicoterápicas;
acompanhamento e tratamento à pessoas portadoras de deficiências e seus familiares; ações
preventivas; psicopatologia geral; interpretação de sinais e sintomas; conhecimentos gerais sobre
psicofármacos; procedimentos psicológicos; conhecimentos básicos inerentes à área de atuação;
Conhecimentos técnicos profissionais inerentes à psicologia no contexto da saúde pública;
conhecimentos do conjunto de atribuições do cargo, do serviço público e de servidores públicos
municipais.
Abordagens:
psicanalítica,
cognitivo-comportamental,
Behaviorista,
Gestalt,
Fenomenologia. Estrutura e funcionamento do aparelho psíquico. Desenvolvimento da personalidade,
psicodiagnóstico, entrevista psicológica, serviços de saúde mental. Técnicas e exames psicológicos,
fundamentos teóricos dos processos grupais. Psicologia em Recursos Humanos. Estratégias de pesquisa,
as bases biológicas do comportamento, a memória, a linguagem, o pensamento, o desenvolvimento
humano, as teorias da personalidade, o enfrentamento do estresse, os transtornos psíquicos, técnicas
de psicoterapia, transtornos psicopatológicos. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - Lei nº
8.069/90. Ética e Legislação profissional. Lei 8080/90. Lei 8142/90. Lei Orgânica Municipal.
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TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Técnicas básicas de enfermagem: Sinais vitais; Mensuração de altura e peso; Assepsia e controle de
infecção; Biossegurança; Administração de medicamentos (noções de farmacologia, cálculo para
dosagem de drogas e soluções, vias de administração e cuidados na aplicação, venoclise); Prevenção de
úlceras de pressão; Sondagens gástrica e vesical; Coleta de material para exames laboratoriais;
Oxigenioterapia; Curativo; Administração de dieta oral, enteral, parenteral. Enfermagem médicocirúrgica: Cuidados de enfermagem ao paciente com distúrbios endócrinos, cardiovasculares,
pulmonares, autoimunes e reumatológicos, digestivos, neurológicos e do sistema hematopoiético;
Preparo, acondicionamento e métodos de esterilização e desinfecção de materiais; Atendimento de
emergência: parada cardiorrespiratória, corpos estranhos, intoxicações exógenas, estados convulsivos
e comatosos, hemorragias, queimaduras, urgências ortopédicas; Vias de transmissão, profilaxia e
cuidados de enfermagem relacionados a doenças transmissíveis e parasitárias. Enfermagem maternoinfantil: Assistência à gestante no período pré-natal, pré-parto, parto e puerpério; Complicações
obstétricas; Recém-nascido normal e patológico; Crescimento e desenvolvimento da criança;
Aleitamento materno; Doenças da Primeira Infância. Enfermagem em Saúde Pública: Processo saúde –
doença; Imunizações; Vigilância em saúde; Atenção à saúde da criança e do adolescente, do adulto, da
mulher e do idoso. Noções de administração aplicada à enfermagem. Atenção Psicossocial; saúde mental,
álcool e outras drogas; Código de ética dos profissionais de enfermagem. Lei 8080/90. Lei 8142/90.
Ética e legislação profissional. Informática básica: noções de Hardware e Software. MS-Word 2010.
MSExcel 2010. Correio Eletrônico. Internet. Lei Orgânica Municipal.
TRABALHADOR BRAÇAL
Noções de higiene e limpeza. Reciclagem e destinação do lixo. Noções básicas sobre as atividades e
máquinas e ferramentas utilizadas nos trabalhos ligados à área de capina, construção civil, pintura e
outras correlatas às atribuições do cargo. Ética profissional. Noções de Segurança do Trabalho; Uso de
EPI – Equipamento de Proteção Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.
VIVEIRISTA
Produção de Sementes de Qualidade; Característica e Escolha do Local Adequado; Instalações de um
Viveiro; Os Cuidados na Implantação e o Sistema de Irrigação. Técnicas de Produção de Mudas; Seleção
de Espécies e Planejamento da Produção; Semeadura/Formação de Canteiros; Embalagens e Substrato;
Controle Fitossanitário. Noções de Segurança do Trabalho; Uso de EPI – Equipamento de Proteção
Individual e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPC.
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CARGOS
Agente de Saúde:
Genéricas:
O Agente de Saúde mora na comunidade e está vinculado à USF que atende a comunidade. Ele faz parte do time da Saúde
da Família.
É alguém que se destaca na comunidade, pela capacidade de se comunicar com as pessoas, pela liderança natural que
exerce. Funciona como elo entre a comunidade.
Está em contato permanente com as famílias, o que facilita o trabalho de vigilância e promoção da saúde, realizado por
toda a equipe.
É também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho educativo, ao unir dois universos culturais distintos: o do saber
científico e o do saber popular.
O seu trabalho é feito nos domicílios de sua área de abrangência.
Específicas:

Realizar mapeamento, sócio-político e ambiental de sua área.

Cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro.
Identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco.
Identificar área de risco.
Orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, encaminhando-as e até agendando consultas, exames
e atendimento odontológico, quando necessário.
Realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias da Atenção Básicas.
Realizar, por meio de visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as famílias sob sua responsabilidade.
Estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a situação das famílias acompanhadas,
particularmente aquelas em situações de risco.
Desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da saúde e na prevenção de doenças.
Promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações coletivas de saneamento e melhoria do
meio ambiente.
Traduzir para a equipe de trabalho a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, potencialidades e limites.

Auxiliar as pessoas e os serviços na promoção e proteção da saúde, identificar situações de risco individual e
coletivo.
Notificar aos serviços de saúde as doenças que necessitam vigilância.
Atuar no controle das doenças epidêmicas, participar das ações de saneamento básico e melhoria do meio
ambiente.
Acompanhar as condições de saúde das crianças, prioritariamente até os 05 (cinco) anos de idade e gestantes.
Incentivar a vacinação, estimular o aleitamento materno, executar o controle de doenças diarréicas, prevenir
doenças respiratórias e prestar orientações sobre cuidados de higiene.
Identificação e compreensão dos traços culturais nas coletividades, influência das crenças e práticas
populares no cuidado à saúde.
Identificar doenças mais comuns por grupo etário, inserção social e distribuição geográfica com ênfase nas
características locais.
Definir conceitos de territorialização, de microárea e área de abrangência.
Definir critérios operacionais para definição de prioridades, magnitude, vulnerabilidade e transcendência.
Identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possa ser potencializados pela equipe.

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Almoxarife: Possuir conhecimentos gerais de informática.

Executar trabalho de almoxarifado, como: recebimento, conferência, estocagem, distribuição, registro e
inventário do material, observando normas e instruções e/ou dando orientação a respeito do
desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições de atender as unidades.
Controlar a entrada e a saída de materiais.
Fornecer relatório mensal e anual ao seu superior imediato.
Manter arquivo de controle das reposições, empenhos e notas fiscais referentes à entrada e saída mensal dos materiais.
Organizar a distribuição dos materiais de consumo e ou permanente, de acordo com a classificação.
Coordenar e fiscalizar a distribuição do material de consumo e do material permanente nos diversos setores.
Conferir as mercadorias adquiridas de acordo com a nota fiscal constante nos autos dos respectivos processos.
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Manter atualizada a listagem dos materiais disponíveis.
Receber, conferir, armazenar e distribuir todos os materiais, equipamentos adquiridos pela Prefeitura Municipal.

Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Assistente Social: O Assistente Social fornece suporte às famílias atendidas pela Unidade de Serviço em conformidade
com as Leis vigentes do Programa e compõem a equipe multidisciplinar da Unidade de Serviço.
Elaborar e implementar políticas que dão suporte à ações na área social.
Elaborar, implementar projetos na área social, baseados na identificação das necessidades individuais e coletivas, visando
o atendimento e a garantia dos direitos enquanto cidadãos da população usuária dos serviços desenvolvidos pela
Instituição.
Propor e administrar benefícios sociais no âmbito da comunidade e da população usuária dos serviços da mesma.
Planejar e desenvolver pesquisas para analise da realidade social e para encaminhamento de ações relacionadas a
questões que emergem do âmbito de ação do serviço social.
Propor, coordenar, ministrar e avaliar treinamento na área social.
Participar e coordenar grupos de estudos, equipes multiprofissional e interdisciplinares, associações e eventos
relacionados a área de serviço social.
Participar de comissões técnicas e conselhos municipais, de direitos e políticas públicas.
Participar da elaboração do planejamento anual de trabalho, em conjunto com a equipe multidisciplinar da Unidade de
Serviço.
Acolher e cadastrar o usuário encaminhando-o às atividades da Unidade de Serviço e a outros atendimentos, que se
fizerem necessários, visando à prevenção e a inclusão social.
Avaliar a situação sócio-econômica do usuário e emitir parecer social conclusivo sobre a situação analisada.
Elaborar estudo de caso, avaliação e relatórios sociais a respeito do usuário.
Realizar visitas domiciliares, a fim de complementar informação, subsidiar a emissão do parecer social, detectar
problemas, orientar, encaminhar e realizar o acompanhamento dos casos.
Desenvolver ações junto às crianças e adolescentes que se encontra em risco pessoal e social, onde os mesmos
apresentam potencial a ser desenvolvido, tendo em vista, a manutenção do vínculo familiar.
Prestar atendimento direta ou indiretamente à comunidade, orientando-a na busca de seus direitos e cumprimento dos
deveres com o cidadão.
Articular contatos junto a outros setores públicos, privados e organizações não governamentais, visando a prestação de
serviços e integração dos trabalhos.
Realizar e/ou agilizar reuniões, palestras, encontros com a comunidade.
Apoiar às organizações comunitárias da abrangência do Centro, com vistas a desenvolver ações integradas.
Apresentar à Coordenação da Unidade de Serviço relatórios dos seus trabalhos desenvolvidos na Unidade de Serviço.
Priorizar e estimular o ingresso do usuário da assistência social aos programas da Unidade de Serviço, visando a inclusão
social.
Elaborar programas e projetos que visem atender às necessidades dos usuários.
Manter a guarda dos documentos no local de trabalho, garantindo sigilo profissional.
Garantir o repasse dos serviços a outro profissional que venha substituí-lo.
Participar de cursos, palestras, reuniões e outras atividades buscando o aprimoramento profissional, de forma contínua.
Apoiar os profissionais da Unidade de Serviço nas ações socioeducativas.
Conhecer as famílias referenciadas e as beneficiárias do benefício de prestação continuada e do programa Bolsa Família.
Produzir e sistematizar informações que possibilitem a construção de indicadores e de índices territorializados das
situações de vulnerabilidade e riscos que incidem sobre famílias/pessoas nos diferentes ciclos de vida.
Utilizar uma linguagem correta, simples e adequada à compreensão da clientela.
Coordenar seminários, encontros, congressos e eventos assemelhados sobre assuntos de Serviço Social.
Dirigir serviços técnicos de Serviço Social em entidades do Município.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Auxiliar Administrativo: Executar tarefas inerentes ao serviço de informática.
Possuir noções em arquivos e protocolos.
Executar tarefas e possuir noções de elaboração e digitação de ofício, portarias, decretos, edital, comunicação interna,
atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos e outros.

Organizar e manter controle e guarda de documentos e informações.
Levar e trazer documentos de uma unidade para outra, quando solicitado.
Preencher impressos de requerimentos e outros documentos.
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Receber as requisições de material, conferindo as especificações contidas quanto à discriminação, quantidade,
tipo e tamanho, para armazenar e/ou distribuir os materiais às unidades solicitantes.
Controlar a entrada e saída de material, registrando em fichas individuais.
Coletar dados diversos, consultando pessoas, documentos, transcrições, publicações oficiais, arquivos
fichários, efetuando cálculos para obter as informações necessárias ao cumprimento da rotina administrativa.
Operar máquina fotocopiadora, observando as instruções do fabricante quanto ao uso e manutenção da mesma,
reproduzindo documentos, conforme padrões estabelecidos na requisição, verificando a nitidez e qualidade da cópia
reproduzida.Controlar as requisições de cópias, anotando em formulário próprio.

Manter sigilo acerca dos documentos sob sua responsabilidade.
Receber, selecionar, registrar e distribuir correspondências, materiais de expediente, jornais, revistas e documentos em
geral aos destinatários nas diversas unidades do órgão, adotando técnicas de controle interno preestabelecidas.
Operar terminais de vídeo, efetuando consultas e alterando dados em sistemas informatizados.
Separar, classificar e registrar documentos na recepção e expedição de malotes.
Orientar e informar usuários quanto à tramitação de expedientes protocolados e assuntos referentes à unidade.
Registrar processos tributários, anotando procedência e tipo de pedido.
Auxiliar no fornecimento de dados e informações tributárias aos contribuintes.
Receber mandados das Varas de Fazenda Pública, classificando-os por setor e endereço no município, para localização
do contribuinte em débito.
Contatar o contribuinte através de telefonemas ou digitar carta de citação, realizando conferência e correção de
endereços, enviando-a pelo correio.
Pesquisar, através de banco de dados, Registro de Imóveis e Junta Comercial do Estado e/ou posterior visita ao local, o
motivo de devolução de carta de citação pelo correio, visando a localização do contribuinte.
Verificar situação atual do contribuinte através de terminal de computador, para efetuar atualização de dívida.
Proceder a leitura de mapa setorial (prancha), visando localização do contribuinte.
Esclarecer ao contribuinte quanto à natureza dos débitos cobrados, bem com os cálculos utilizados, para fins de quitação
da dívida.
Proceder leitura de croquis, pranchas, registro de imóveis, contratos sociais, interpretando-os, para melhor
conhecimento da dívida ajuizada.
Redigir e digitar certidões de ocorrência.
Efetuar relatórios mensais, contendo resultado do trabalho executado, para registro das atividades.
Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos.
Orientar e proceder a tramitação de processos, orçamentos, contratos, petições, pareceres e demais assuntos
administrativos, consultando documentos, levantando dados, efetuando cálculos e prestando informações.
Analisar e atualizar quadros demonstrativos, tabelas e gráficos, efetuando cálculos, conversão de medidas, ajustamentos,
porcentagens e outros, para efeitos comparativos.
Participar de estudos e projetos, colaborando na implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de normas e rotinas.
Verificar periodicamente o estoque de material de escritório para consumo do órgão, providenciando a reposição.
Auxiliar na elaboração e fornecimento de dados cadastrais para a abertura de contratos, convênios e emissão de
credenciados, relacionados com as atividades administrativas da área.

Efetuar todas as demais funções de caráter administrativas correlatas e de mesmo nível de complexidade e
responsabilidade.
Auxiliar de Serviços Gerais:
Merendeira:
Possuir conhecimentos gerais em preparar refeições nas Escolas Municipais, temperando os alimentos, refogando-os,
assando-os, cozendo-os, fritando-os ou tratando-os de outro modo, para atender as exigências de cardápios e pedidos da
Nutricionista.
Separar o material a ser utilizado na confecção da refeição ou prato especial, escolhendo panelas, temperos, molhos, e
outros ingredientes, para facilitar sua manipulação.
Preparar os alimentos, cortando-os, amassando-os ou triturando-os e temperando-os, para garantir a forma e o sabor
adequados a cada prato ou para seguir uma receita.
Colocar os alimentos em panelas, fôrmas, frigideiras ou outros recipientes, juntando-os com óleo, banha, azeite ou
manteiga e valendo-se de processos adequados a cada prato, para possibilitar a cocção.
Levar os alimentos ao fogo, regulando a temperatura e chama do forno ou fogão, para refogá-los, assá-los, cozê-los ou
fritá-los.
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Retirar os alimentos do forno ou fogão, verificando previamente se está no ponto desejado para colocá-los em travessa e
servi-los.
Determinar a limpeza dos utensílios, a lavagem dos mesmos, para assegurar sua posterior utilização.
Preparar molhos, misturando ingredientes e armazenando-os em recipientes bem vedados, para possibilitar o rápido
preparo das refeições.
Controlar o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e o estado dos que são sujeitos à deterioração, para
providenciar as reposições necessárias.

Efetuar todas as demais funções correlatas e de mesmo nível de complexidade e responsabilidade.

Zeladora:
Possuir conhecimentos gerais em varrição de vias urbanas, praças, bosques, jardins e demais localidades públicas.
Executar a coleta da varrição.
Executar serviços de lavagem de praças.
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral.
Executar serviços de remoção ou arrumação de móveis e utensílios.
Executar o serviço de faxina em geral.
Executar serviços de remover o pó de móveis, paredes, portas, janelas e equipamentos.
Executar serviços de limpar escadas, pisos, passadeiras e tapetes.
Executar serviços de arrumar e lavar banheiros.
Executar serviços de lavar e encerar assoalhos de órgãos públicos.
Executar serviços de lavar vidros e calçadas.
Executar serviços de varrer pátios e calçadas.
Fazer café e eventualmente servi-los.

Efetuar todas as demais funções correlatas e de mesmo nível de complexidade e responsabilidade.
Cirurgião Dentista: Diagnosticar e tratar afecções da boca, dentes e região maxilofacial, utilizando processos clínicos
ou cirúrgicos, para promover e recuperar a saúde bucal.
Examinar os dentes e a cavidade bucal, procedendo, se necessário, a profilaxia, restauração, extração, curativos,
tratamentos radiculares, cirurgia e prótese, odontológica preventiva, orientação de higiene e educação odonto-sanitária.
Identificar as afecções quanto à extensão e profundidade, valendo-se de instrumentos especiais, exames radiológicos
e/ou laboratoriais, para estabelecer o plano de tratamento.
Executar serviços de extrações, utilizando boticões, alavancas e outros instrumentos, como último recurso e para
prevenir generalização de infecções.
Restaurar as cáries dentárias empregando instrumentos, aparelhos e substâncias especiais para evitar o agravamento
do processo e restabelecer a forma e função do dente.
Fazer limpeza profilática dos dentes e gengivas, extraindo tártaro para eliminar a instalação de focos e infecções.
Orientar a comunidade quanto à prevenção das doenças da boca e seus cuidados, coordenando a Campanha de Prevenção
da Saúde Bucal para promover e orientar o atendimento à população em geral.
Supervisionar, orientar e treinar seus subordinados, acompanhado-os diariamente para melhor atendimento à
população.
Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia.
Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para justificação de faltas ao
emprego, atestados, licenças, laudos e outras informações.
Proceder à perícia odontolegal e odontoadministrativa.
Aplicar anestesia local e truncular.
Prescrever e aplicar medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente.
Acompanhar a evolução do tratamento, anotando dados específicos para relatórios estatísticos.
Participar de planejamento, execução, supervisionar e avaliar programas educativos de profilaxias dentária e serviços
odontológicos, prevendo recursos para a concretização do trabalho.
Programar, coordenar e supervisionar serviços odontológicos.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Eletricista: Possuir conhecimentos gerais em executar tarefas inerentes ao serviço de manutenção preventiva e
instalação elétrica.
Realizar manutenção e reparo em equipamentos e sistemas elétricos dos prédios públicos.
Realizar a inspeção da rede elétrica de instalações físicas dos órgãos públicos, para detectar causas de funcionamento
inadequado.
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Instalar e reparar condutores, acessórios e pequenos equipamentos elétricos tais como: caixa de fusíveis, pontos de luz,
tomadas, interpretar projeto elétrico, instalar padrão, manutenção da iluminação pública.
Instalar e fazer a manutenção das redes de distribuição de energia e equipamentos elétricos em geral, guiando-se por
esquemas e outras especificações, utilizando ferramentas e aparelho de medição, para assegurar o bom funcionamento
do sistema elétrico.
Executar trabalhos rotineiros de eletricista, colocando e fixando os quadros de distribuição, caixa de fusíveis ou
disjuntores, utilizando ferramentas manuais, comuns e específicas, para estruturar a parte geral da instalação elétrica.
Efetuar a ligação de fios à fonte fornecedora de energia, utilizando alicates, chaves, conectores e materiais isolantes,
testando posteriormente a ligação, para completar o serviço de instalação.
Promover a instalação, reparo ou substituição de tomadas, fios, lâmpadas, painéis, interruptores, disjuntores, alarmes,
campainhas, chuveiros, torneiras elétricas, utilizando chaves, alicates e outras ferramentas, para atender às necessidades
de consumo de energia.
Realizar a manutenção e instalação de ornamentos de ruas, festas, desfiles e outras solenidades programadas pela
organização, montando as luminárias e aparelhos de som, para obter os efeitos desejados.
Executar a manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos elétricos, reparando peças e partes
danificadas, para assegurar o seu perfeito funcionamento.
Supervisionar as tarefas executadas por seus auxiliares, acompanhando as etapas de instalação, manutenção e reparação
elétrica, para assegurar a observância das especificações e segurança.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Encanador: Possuir conhecimentos gerais em montar, instalar e conservar sistema de tubulações de material metálico
ou não metálico, roscando, soldando ou furando, utilizando-se de instrumentos apropriados, para possibilitar a condução
de ar, água, vapor e outros fluidos, bem como a implantação de redes de água e esgoto.
Estudar o trabalho a ser executado analisando desenhos, esquemas, especificações, outras informações, para programar
o roteiro de operações.
Marcar os pontos de colocação das tabulações, uniões e furos nas paredes, muros escavações do solo, utilizando-se de
instrumentos de traçagem ou marcação para orientar a instalação do sistema projetado.
Executar a instalação de rede primária e secundária de água e esgoto em obras públicas de construção civil, abrindo
valetas no solo ou rasgos em paredes, para introduzir tubos ou partes anexas, de acordo com as determinações dos
croquis, esquemas ou projetos.
Executar os serviços de consertos e manutenção de equipamentos hidráulicos, efetuando a substituição ou reparação de
peças, para mantê-los em bom funcionamento.
Testar as redes hidro-sanitárias instaladas ou os equipamentos reparados, utilizando ferramentas específicas, para
garantir sua funcionalidade.
Elaborar o orçamento de material hidráulico, baseando-se nos projetos e obras, para aquisição do que é necessário.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Enfermeiro: Participação nas tarefas inerentes ao serviço de direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura
básica das unidades de saúde, chefia de serviço e de unidade de enfermagem.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades
técnicas e auxiliares.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos
serviços da assistência de enfermagem.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de
enfermagem.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de cuidados diretos de enfermagem a pacientes.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam
conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
Participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde pública, materno-infantil e imunização.
Participar de inquéritos epidemiológicos e em programas de educação sanitária da população.
Prescrição de medicamentos previamente estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela
instituição de saúde.
Prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das respectivas comissões.
Participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados aos
pacientes durante a assistência de enfermagem.
Participação na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral e nos programas de vigilância epidemiológica.
Prestação de assistência de enfermagem à gestante, parturiente, puérpera e ao recém-nascido.
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Participação nos programas e nas atividades de assistência integral à saúde individual e de grupos específicos,
particularmente daqueles prioritários e de alto risco.
Acompanhamento da evolução e do trabalho de parto.
Execução e assistência obstétrica em situação de emergência e execução do parto sem distocia.
Participação em programas e atividades de educação sanitária, visando à melhoria de saúde do indivíduo, da família e da
população em geral.
Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente nos programas de
educação continuada.
Participação nos programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de doenças profissionais e
do trabalho.
Participação na elaboração e na operacionalização do sistema de referência e contra-referência do paciente nos
diferentes níveis de atenção à saúde.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de Saúde Pública.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de Vigilância Epidemiológica; Imunização; Administração de medicamentos;
Obstetrícia; Fundamentos básicos de enfermagem; Enfermagem médico-cirúrgica; Controle de infecção hospitalar e
Terminologias.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de formulação, supervisão, avaliação e execução de programas de saúde
pública, materno-infantil, imunização e outros.
Participação nas tarefas inerentes ao serviço de Inquéritos epidemiológicos em programas de educação sanitária da
população, interpretando e avaliando resultados.
Executar tarefas inerentes ao serviço de elaboração, acompanhamento e avaliação de programas de treinamento para
pessoal de enfermagem.
Conhecer sobre compra de materiais de enfermagem fornecendo especificações técnicas e verificando necessidades.
Orientar, coordenar e/ou executar trabalhos de assistência a pacientes e familiares, quando da internação ou alta,
verificando e orientando o exato cumprimento de prescrições médicas quanto ao tratamento, medicamentos e dietas.
Supervisionar equipes de enfermagem na aplicação de terapia especializada sob controle médico, preparação de campo
operatório e esterilização do material de enfermagem.
Dar assistência aos médicos em intervenções cirúrgicas.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Engenheiro Agrônomo: Desempenhar atividades de coordenação analise e elaboração de pareceres técnicos, projetos e
execução de trabalhos especializados referentes à proteção dos recursos naturais e produção vegetal. Efetuar supervisão,
planejamentos, pesquisas e estudos referentes a projetos de engenharia agronômica.
Aplicar as técnicas adequadas para a conservação do solo, com vistas à efetiva produtividade e preservação do meio
ambiente.
Pesquisar assuntos relacionados com a área agronômica, visando à obtenção de recursos tecnológicos, bem como a sua
aplicação.
Coordenar e orientar a utilização adequada de insumos, tais como: sementes, defensivos, adubos minerais e orgânicos e
outros produtos.
Participar de programas de Educação Ambiental.
Elaborar, implantar e manter projetos paisagísticos e de recuperação ambiental.
Elaborar e avaliar projetos de levantamento, identificação, classificação e cadastramento de dados relativos à proteção
da flora.
Orientar na implantação de infra-estrutura de herbários, coleções vegetais e viveiros, bem como a aplicação correta de
técnicas.
Elaborar e implantar projetos de fruticultura, olericultura, silvicultura e mecanização agrícola.
Elaborar e coordenar pesquisas e ações voltadas à recuperação e preservação das matas ciliares, e bosques naturais.
Planejar e executar a produção de espécies vegetais (flores, arbustos, árvores, forração, folhagem e outros).
Elaborar e coordenar estudos/pesquisas, visando desenvolver substratos para a produção de mudas de flores, folhagens,
arbustos e árvores.
Elaborar e coordenar estudos/pesquisas na área de fitopatologia e entomologia, visando o desenvolvimento de técnicas
de controle de manejo de pragas e doenças.
Elaborar e coordenar estudos/pesquisas, visando à implantação de estruturas físicas de produção, proteção e
desenvolvimento de espécies vegetais.
Elaborar, implantar e coordenar sistemas de irrigação nas diversas áreas de produção e ajardinamento.
Analisar e interpretar fotografias aéreas.
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Acompanhar e orientar tecnicamente equipe de trabalhos nos procedimentos inerentes aos serviços
Desempenhar atividades de coordenação, análise e elaboração de pareceres técnicos.
Atuar como assistente técnico nos processos judiciais que envolvam o Município.
Participar de projetos, estudos e pareceres com equipes multiprofissionais.
Proferir palestras, treinamentos e debates, bem como ministrar cursos nas áreas de abrangência.
Realizar vistorias, análises e emitir pareceres, auto de embargo, notificações, autos de infração e demais procedimentos,
aplicando a legislação vigente.
Participar de comissões, grupos de trabalhos e delegações em áreas estratégicas de interesse do município.
Possuir conhecimentos em legislação específica, decretos, leis, resolução e demais leis de interesse da profissão.
Possuir conhecimentos em inspeções prévias técnicas para aceitação dos riscos em inspeção de danos.
Possuir conhecimentos em elaborar, supervisionar e executar programas e projetos relativos à preservação e exploração
de recursos naturais, produção agrícola e econômica rural.
Possuir conhecimentos em desenvolver e coordenar estudos sobre técnica de plantio, conservação do solo, colheita,
classificação e armazenamento de produtos.
Prestar assistência, treinamento e orientação técnica à população rural, no uso de irrigação, drenagem e conservação do
solo, preservando o combate a doenças e pragas.
Possuir conhecimentos em classificação e informação do tipo de cultura adequada à região.
Participação de campanhas educativas, prestando esclarecimentos sobre aspectos técnicos e legais na produção e
comercialização de produtos agrícolas.
Desenvolver projetos em conjunto com as organizações representativas dos Distritos, objetivando a expansão das
atividades rurais, na busca de alternativas que visem aperfeiçoar as potencialidades locais, permitindo a autosustentação, o aumento da renda e ao mesmo tempo melhorar a qualidade de vida do produtor rural.
Promover seminários, eventos, palestras, fóruns, cursos de treinamentos e capacitação para o produtor rural, visando à
melhoria da qualidade de vida e agregando valores em suas propriedades.
Incentivar o produtor rural a diversificar suas atividades em culturas alternativas, através de programas implementados
pelo Município.
Treinar e capacitar técnicos e produtores rurais, através de cursos e eventos, visando à aplicação de novas tecnologias.
Manter programa nas diversas áreas da cadeia produtiva rural, visando melhores condições de trabalho e qualidade na
produção.
Prestar assessoria aos programas desenvolvidos junto aos produtores rurais, associações de produtores e feirantes
visando à organização e estruturação das entidades representativas, em parcerias com outras entidades do setor.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Fisioterapeuta: Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, conforme protocolos
estabelecidos ou reconhecidos pela instituição, incluindo a realização de: diagnóstico cinesiológico funcional,
atendimento fisioterapêutico, atividades fisioterapêuticas coletivas para grupos priorizados, visitas domiciliares,
desenvolvimento de ações continuadas e programadas, encaminhamentos a serviços especializados, quando necessário,
acompanhando o processo de tratamento até a alta fisioterapêutica.
Planejar e executar métodos de tratamento de meningites, encefalites, doenças reumáticas, paralisias, sequelas de
acidentes vascular-celebrais e outros, empregando ginástica corretiva, cinesioterapia, eletroterapia e demais técnicas
especiais de reeducação muscular, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e dos tecidos afetados.
Avaliar e reavaliar o estado de saúde de doentes e acidentados, realizando testes musculares, funcionais, de amplitude
articular, de verificação cinética e movimentação, de pesquisa de reflexos, provas de esforço, de sobrecarga e de
atividades, para identificar o nível de capacidade funcional dos órgãos afetados.
Planejar e executar tratamentos de afecções reumáticas, osteoartroses, sequelas de acidentes vascular-celebrais,
poliomielite, meningite, encefalite, de traumatismos raqui-medulares, de paralisias celebrais, motoras, neurógenas e de
nervos periféricos, miopatias e outros, utilizando-se de meios físicos especiais como Cinesioterapia e hidroterapia, para
reduzir ao mínimo as consequências dessas doenças.
Atender amputados, preparando o coto e fazendo treinamento com prótese, para possibilitar sua movimentação ativa e
independente.
Ensinar exercícios corretivos de coluna, defeitos dos pés, afecções dos aparelhos respiratórios e cardiovascular,
orientando e treinado o paciente em exercícios ginásticos especiais, para promover correções de desvios de postura e
estimular a expansão respiratória e a circulação sanguínea.
Fazer relaxamento, exercícios e jogos com pacientes portadores de problemas psíquicos, treinado-os de forma
sistemática, para promover a descarga ou liberação da agressividade e estimular a sociabilidade.
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Assessorar autoridades superiores em assuntos de fisioterapia, preparando informes, documentos e paredes, para
avaliação da política de saúde.
Possuir conhecimentos gerais em avaliar situações que requeiram a intervenção fisioterápica e aplicar métodos e técnicas
profissionais visando a reabilitação e integração do paciente.
Proceder a avaliação e elaborar programas de atendimentos fisioterapêuticos dos pacientes dando parecer e/ou
diagnóstico.
Atender e orientar pacientes que necessitam de reabilitação ou reeducação fisioterapêutica, encaminhando-os para
serviços ou para profissionais específicos, quando necessário.
Orientar o corpo docente e administrativo das escolas e outras instituições quanto às características de desenvolvimento
dos educandos, bem como sugerir estratégias de acordo com a necessidade.
Orientar a família quanto às atitudes e responsabilidades no processo de educação e/ou reabilitação.
Reabilitação total ou parcial de pacientes com incapacidades congênitas e adquiridas em estrita colaboração com os
médicos.
Reabilitação de pacientes através de utilização de meios usuais, agentes físicos e aparelhos.
Possuir conhecimentos gerais em Termoterapia, Eletroterapia e Cinesioterapia ativo e passivo, entre outros.
Promover atividades junto aos servidores públicos desenvolvendo projetos objetivando a melhora na saúde e redução
de estresses no trabalho.
Participar da realização de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços.
Participar de ações de regulação do Sistema Único de Saúde em serviços contratados de Fisioterapia.
Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos.
Incentivar e assessorar o controle social em saúde.
Ministrar palestras ou cursos quando solicitado.
Atuar como assistente técnico em processos judiciais, quando solicitado.
Coordenar e acompanhar programas para o desenvolvimento do educando na escola regular ou em outra modalidade de
atendimento em Educação Especial.
Coordenar e participar de equipe multiprofissional, visando avaliação diagnóstica, estudo de caso, atendimento e
encaminhamento de educandos.
Orientar e coordenar, junto à comunidade, programas de prevenção, identificação, encaminhamento e atendimento aos
educandos portadores de necessidades especiais, contribuindo na sua execução.
Realizar assessoramento psicoeducacional junto aos profissionais que atuam diretamente com o educando portador de
necessidades especiais.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Lavador Lubrificador: Executar tarefas inerentes ao serviço de limpeza, lavagem, polimento e lubrificação dos veículos
automotores do Município, verificando o prazo de validade e as qualidades dos produtos que estão sendo utilizados.
Executar tarefas de engraxar os veículos automotores, trocar o óleo e os filtros lubrificantes, visando a manutenção e
conservação dos veículos.
Verificar o trabalho a ser executado, observando o estado de conservação dos veículos, para determinar os
procedimentos e materiais a serem utilizados.
Zelar pelos equipamentos e materiais de sua utilização.
Lubrificar e pulverizar veículos e equipamentos rodoviários.
Verificar o nível de óleo nos motores, câmbios diferenciais e outros, providenciando a troca e abastecimento, quando
necessário.
Executar tarefas na oficina, em limpeza e lubrificação de peças, acessórios e equipamentos.
Zelar pela limpeza e conservação do setor de trabalho, materiais, equipamentos e ferramentas utilizados no trabalho.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Mecânico: Consertar automotores em geral efetuando a reparação, manutenção e conservação, visando assegurar as
condições de funcionamento.
Examinar os veículos e máquinas rodoviárias, inspecionando diretamente, ou por meio de aparelhos ou banco de provas,
para determinar os defeitos e anormalidade de funcionamento.
Efetuar a desmontagem, procedendo ajustes ou substituição de peças do motor, dos sistemas de freios, de ignição, de
direção, de alimentação de combustível, de transmissão e de suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos
apropriados, para recondicionar o veículo.
Recondicionar o equipamento elétrico do veículo ou máquina rodoviária, o alinhamento da direção e a regulagem dos
faróis, enviando a oficinas especializadas as partes mais danificadas, para complementar a manutenção do veículo.
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Orientar e acompanhar a limpeza e lubrificação de peças e equipamentos, providenciando os acessórios necessários para
a execução dos serviços.
Efetuar a montagem dos demais componentes dos veículos e máquinas rodoviárias, guiando-se pelos desenhos ou
especificações pertinentes, para possibilitar sua utilização.
Testar os veículos e máquinas uma vez montados, para comprovar o resultado dos serviços realizados.
Realizar serviços de manutenção de automóveis, caminhões e máquinas, reparando, substituindo, ajustando e
lubrificando o motor e peças diversas, visando assegurar as condições de funcionamento.
Realizar serviços de desmontagem e limpeza do motor, órgão de transmissão, diferencial e outras partes que requeiram
exame, para eliminar impurezas e preparar peças do motor para inspeção e reparação.
Realizar serviços de substituição, ajuste ou retificação de peças do motor, como anéis, bomba de óleo, válvula, cabeçote,
diferencial e outros, utilizando ferramentas manuais, instrumentos de controle e outros equipamentos, para assegurarlhe as características funcionais.
Realizar serviços de substituição, reparação ou regulagem total ou parcial dos sistemas de freios, alimentação de
combustível, de lubrificação, de transmissão, direção e suspensão, utilizando ferramentas e instrumentos apropriados,
para recondicionar o veículo.
Corrigir desgastes em peças e equipamentos, consertando perfurações e efetuando consertos e soldagem e braçadeiras e
motoniveladoras, placas de trânsito e outros, visando à utilização e conservação das mesmas.
Providenciar, bem como zelar pelos materiais e ferramentas utilizados para a execução dos serviços, guardando-os em
local adequado, visando a conservação e utilização.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Médico Clínico Geral I: Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, conforme protocolos
estabelecidos ou reconhecidos pela instituição, desenvolvendo ações que visem a proteção, promoção, prevenção e
recuperação da saúde da população.
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem-estar
do paciente.
Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-los ao especialista.
Registrar consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar
a orientação adequada.
Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico.
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem
observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente.
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas
exigências da capacidade física e mental das mesmas para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou
executando a terapêutica adequada para prevenir consequências mais graves ao trabalhador.
Prestar atendimentos a pacientes em postos de saúde fora da sede do Município, sempre que for determinado pelo seu
superior imediato.
Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física, mental e de óbito, para atender às determinações legais.
Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a
realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando
preservar a saúde no Município.
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem-estar da comunidade.
Executar atividades médico-sanitárias incluindo procedimentos cirúrgicos de pequeno porte.
Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde na área de abrangência da Unidade de
Saúde, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando a situação de saúde da comunidade adulta, para o
estabelecimento de prioridades.
Participar de equipe multiprofissional, visando o planejamento, programação, execução e avaliação de atividades
educativas e preventivas na área de saúde.
Participar de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços, elaboração e adequação de
protocolos, programas, normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde.
Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos.
Incentivar e assessorar o controle social em saúde.
Av. Roque Gonzales, 480 – CEP: 87.535-000 – Xambrê – PR – Fones (44) 36321306 – 36321557 administracao@xambre.pr.gov.br
gabinte@xambre.pr.gov.br www.xambre.pr.gov.br CNPJ: 76.247.360/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANA
Ministrar palestras ou cursos quando solicitado.
Atuar como assistente técnico, em processos judiciais, quando solicitado.
Participar de comissões e grupos de trabalho diversos sempre que solicitado.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Médico Clínico Geral II: Desempenhar atividades técnicas relativas à sua formação profissional, conforme protocolos
estabelecidos ou reconhecidos pela instituição, desenvolvendo ações que visem a proteção, promoção, prevenção e
recuperação da saúde da população.
Realizar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e outras formas de tratamento para diversos
tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica para promover a saúde e o bem-estar
do paciente.
Examinar o paciente, apalpando ou utilizando instrumentos especiais para determinar o diagnóstico ou, sendo
necessário, requisitar exames complementares e encaminhá-los ao especialista.
Registrar consulta médica, anotando em prontuário próprio a queixa, os exames físicos e complementares para efetuar
a orientação adequada.
Analisar e interpretar resultados de exames de raios-X, bioquímicos, hematológicos e outros, comparando-os com
padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico.
Prescrever medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração, assim como cuidados a serem
observados para conservar ou restabelecer a saúde do paciente.
Efetuar exames médicos destinados à admissão de candidatos a cargos em ocupações definidas, baseando-se nas
exigências da capacidade física e mental das mesmas para possibilitar o aproveitamento dos mais aptos.
Prestar atendimento de urgência em casos de acidentes de trabalho ou alterações agudas de saúde, orientando e/ou
executando a terapêutica adequada para prevenir conseqüências mais graves ao trabalhador.
Prestar atendimentos a pacientes em postos de saúde fora da sede do Município, sempre que for determinado pelo seu
superior imediato.
Emitir atestados de saúde, sanidade, aptidão física, mental e de óbito, para atender às determinações legais.
Participar de programas de saúde pública, acompanhando a implantação e avaliação dos resultados, assim como a
realização em conjunto com equipe da unidade de saúde, ações educativas de prevenção às doenças infecciosas, visando
preservar a saúde no Município.
Participar de reuniões de âmbito local, distrital ou regional, mantendo constantemente informações sobre as
necessidades na unidade de saúde para promover a saúde e o bem-estar da comunidade.
Executar atividades médico-sanitárias incluindo procedimentos cirúrgicos de pequeno porte.
Participar de equipe multiprofissional na elaboração de diagnóstico de saúde na área de abrangência da Unidade de
Saúde, analisando dados de morbidade e mortalidade, verificando a situação de saúde da comunidade adulta, para o
estabelecimento de prioridades.
Participar de equipe multiprofissional, visando o planejamento, programação, execução e avaliação de atividades
educativas e preventivas na área de saúde.
Participar de pesquisas, objetivando o desenvolvimento e planejamento dos serviços, elaboração e adequação de
protocolos, programas, normas e rotinas, visando a sistematização e melhoria da qualidade das ações de saúde.
Realizar registros e análise das atividades desenvolvidas, conforme padrões estabelecidos.
Incentivar e assessorar o controle social em saúde.
Ministrar palestras ou cursos quando solicitado.
Atuar como assistente técnico, em processos judiciais, quando solicitado.
Participar de comissões e grupos de trabalho diversos sempre que solicitado.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Motorista: Dirigir e conservar veículos automotores, tais como caminhões, ônibus, ambulâncias, utilitários, veículo oficial
do Executivo, veículos de transporte de estudantes e demais veículos pertencentes à frota municipal, manipulando os
comandos de marcha, direção e demais mecanismos, conduzindo-os e operando-os em programas determinados de
acordo com as normas de trânsito e segurança do trabalho e as instruções recebidas, para efetuar o transporte de
materiais, pessoas e estudantes.
Inspecionar o veículo, antes da saída, verificando o estado dos pneus, os níveis de combustível, água e óleo do cárter,
testando freios, parte elétrica e outros mecanismos.
Verificar os itinerários, o número de viagem e outras instruções de trânsito e a sinalização, visando o cumprimento das
normas estabelecidas, adotando medidas cabíveis na prevenção ou solução de qualquer anomalia, para garantir a
segurança dos passageiros.
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Operar os mecanismos específicos dos caminhões, tais como basculante, coleta de lixo, etc., obedecendo às normas de
segurança.
Zelar pela documentação da carga e do veículo, verificando sua legalidade e correspondência aos volumes transportados,
para apresentá-la às autoridades competentes, quando solicitada.
Controlar a carga e descarga do material transportável, comparando-o aos documentos recebidos, para atender
corretamente o usuário.
Zelar pela manutenção do veículo, comunicando falhas e solicitando reparos, para assegurar o seu perfeito
funcionamento e conservação.
Transportar materiais de construção e ferramentas em geral.
Efetuar anotações das viagens realizadas, pessoas, equipamentos e materiais transportados, quilometragem rodada,
itinerários e outras ocorrências, seguindo normas estabelecidas.
Recolher o veículo após a jornada de trabalho, conduzindo à garagem da Prefeitura, para permitir sua manutenção e
abastecimento.
Efetuar o transporte de terra para serviços em geral.
Ficar à disposição, em plantão contínuo, para dirigir ambulância no transportes de doentes, quando for a sua escala de
trabalho.
Aplicar produtos para higienização e assepsia da ambulância, no caso de transporte de pessoas com doenças contagiosas.
Estudar o programa de trabalho, para avaliar as necessidades de mão-de-obra, materiais, ferramentas, equipamentos e
prazos para execução.
Providenciar a limpeza do veículo, conserto, manutenção e substituição de peças, ferramentas e equipamentos.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Operador de Máquinas Pesadas: Operar máquinas de construção civil, conduzido-as e operando seus comandos, para
escavar, nivelar, aplainar e compactar terra e materiais similares, preparar concreto e colocar recapeamento de asfalto e
concreto nas estradas e outros.
Operar máquinas motoniveladoras, pás carregadeiras, retroescavadeiras e outros veículos assemelhados, realizando
terraplanagem, aterros e nivelamento.
Efetuar reparos mecânicos nas máquinas pesadas.
Auxiliar na montagem e desmontagem de motores e na substituição de peças e regulagem dos veículos pesados e zelar
pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas.
Operar máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para escavar e mover
terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos.
Operar máquinas de abrir canais de drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros.
Operar equipamentos de dragagem para aprofundar e alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho.
Operar máquinas providas de martelo acionando mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeiras, de
concreto ou de aço, em terreno seco ou submerso.
Operar máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e outras obras.
Operar máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados na construção de
estradas.
Operar máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os dispositivos.
Movimentar a máquina, acionando seus pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus
comandos de tração e os hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e
materiais similares.
Executar serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento superfícies, cortes de barrancos,
acabamento e outros.
Executar as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de carga pesada, os materiais escavados, para o transporte
dos mesmos.
Recolher as máquinas após a jornada de trabalho, conduzindo à garagem da prefeitura, para permitir sua manutenção e
abastecimento.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Pedreiro: Executar trabalhos de alvenaria, assentando pedras ou tijolos de argila ou concreto, em camadas superpostas
e rejuntando-os e fixando-os com argamassa, para levantar muros, paredes, colocando pisos, azulejos e outros similares.
Verificar as características da obra, examinando plantas e outras especificações da construção, para selecionar o material
e estabelecer as operações a executar.
Ajustar a pedra ou tijolo a ser utilizado, adaptando a forma e medida ao lugar onde será colocado, utilizando martelo e
talhadeira, para possibilitar o assentamento do material em questão.

Av. Roque Gonzales, 480 – CEP: 87.535-000 – Xambrê – PR – Fones (44) 36321306 – 36321557 administracao@xambre.pr.gov.br
gabinte@xambre.pr.gov.br www.xambre.pr.gov.br CNPJ: 76.247.360/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANA
Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser
empregada no assentamento de pedras e tijolos.
Assentar tijolos, ladrilhos, pisos e pedras, superpondo-os em fileiras ou seguindo os desenhos, para levantar paredes,
vigas, pilares, degraus de escadas e outras partes da construção.
Construir base de concreto e/ou outro material, baseando-se nas especificações, para possibilitar a instalação de
máquinas, postes da rede elétrica e para outros fins.
Executar serviços de acabamento em geral, tais como colocação de telhas, revestimento de pavimentos ou paredes com
ladrilhos e azulejos, instalação de rodapés, verificando material e ferramentas necessárias para a execução do trabalho.
Executar trabalhos de manutenção corretiva de prédios, calçadas e estruturas semelhantes, reparando paredes e pisos,
aparelhos sanitários e outras peças, chumbando as bases danificadas, para reconstruir essas estruturas.
Rebocar as estruturas construídas, empregando argamassa de cal, cimento e areia e atentando para o prumo e
nivelamento das mesmas para torná-las aptas a outros tipos de revestimentos.
Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho de mão e
ferramentas manuais, para possibilitar a utilização ou remoção daqueles materiais.
Escavar valas e fossas, extraindo terra e pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas, para permitir a execução
de fundações, o assentamento de canalização ou obras similares.
Desenvolver as atividades de calceteiro, tais como: determinando o alinhamento da obra e preparando o nivelamento do
solo.
Executar serviços de recobrir junções ou argamassa de cimento, para igualar o calçamento e dar acabamento à obra.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Professor de Educação Física: Conhecer e respeitar as leis; Preservar os princípios, os ideais e fins da educação, através
de seu desempenho profissional;
Respeitar o aluno como sujeito do processo educativo e comprometer-se com a eficácia de seu aprendizado;
Zelar pela aprendizagem das crianças;
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas;
Atuar em atividades de Educação Infantil, no que lhe compete, quanto ao atendimento da criança de Educação Infantil e
Ensino Fundamental anos iniciais.
Participar na elaboração do Projeto Político- pedagógico da Instituição Educacional e da Proposta Pedagógica.
Planejar e operacionalizar o processo ensino-aprendizagem de acordo com a Proposta Pedagógica da Instituição
Educacional.
Executar atividades baseadas no conhecimento científico acerca do desenvolvimento integral da criança, consignadas na
Proposta Pedagógica.
Organizar tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação.
Desenvolver atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil.
Assegurar que a criança matriculada na Educação Infantil tenha suas necessidades básicas de higiene, alimentação e
repouso atendidas de forma adequada.
Propiciar situações em que a criança possa construir sua autonomia.
Implementar atividades que valorizem a diversidade sociocultural da comunidade atendida e ampliar o acesso aos bens
socioculturais e artísticos disponíveis.
Executar suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e às especificidades da criança de até 5 (cinco)
anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma.
Colaborar e participar de atividades que envolvam a comunidade.
Colaborar no envolvimento dos pais ou de quem os substitua no processo de desenvolvimento infantil.
Interagir com demais profissionais da Instituição Educacional na qual atua, para a construção coletiva da Proposta
Pedagógica.
Participar de atividades de qualificação proporcionadas promovidas pela Administração Municipal.
Refletir e avaliar sua prática profissional, buscando aperfeiçoá-la.
Incumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da Instituição Educacional e ao
processo de Ensino-Aprendizagem.
Produzir conhecimento e gerir os processos pedagógicos.
Ser articulador entre a Instituição de Educação Infantil, a família e a comunidade.
Trabalhar com a diversidade.
Garantir para a criança o direito de aprender e de se desenvolver.
Ministrar aulas, atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para as crianças.
Elaborar programas e planos de trabalho no que for de sua competência.
Acompanhar o desenvolvimento das crianças.
Av. Roque Gonzales, 480 – CEP: 87.535-000 – Xambrê – PR – Fones (44) 36321306 – 36321557 administracao@xambre.pr.gov.br
gabinte@xambre.pr.gov.br www.xambre.pr.gov.br CNPJ: 76.247.360/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANA
Participar das reuniões de pais, reuniões pedagógicas, encontros de formação, seminários e outros, promovidos pela
Secretaria Municipal de Educação.
Realizar os planejamentos, registros e relatórios solicitados.
Observar e registrar o processo de desenvolvimento das crianças, tanto individualmente como em grupo, com objetivo
de elaborar a avaliação descritiva 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.
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 à Chefia Imediata, para
providências subseqüentes.
Garantir a segurança das crianças na Unidade Educacional.
Cuidar do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, organizando os objetos de uso pessoal
das crianças.
Considerar os princípios psicopedagógicos, a realidade sócio-econômica da clientela escolar, as diretrizes da política
educacional na escolha e utilização de materiais, procedimentos didáticos e instrumentos de avaliação do processo
ensino-aprendizagem;
Velar para que o aluno não seja impedido de participar das atividades escolares em razão de qualquer carência material;
Promover e facilitar o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos alunos sob sua orientação profissional;
Manter-se atualizado quanto aos conhecimentos técnicos, científicos e culturais, no sentido de prestar o melhor serviço
e contribuir para o desenvolvimento da profissão;
Promover o uso adequado dos materiais e equipamentos específicos para a prática da Educação Física;
Exercer a docência, fundamentando sua atuação na área de conhecimentos, tendo como referencial teórico-prático os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Educação Física, caracterizando a ação educativa, nas dimensões afetivas,
cognitivas, corporais e sócioculturais, consideradas como essenciais;
Planejar e executar o trabalho docente, levantar dados e interpretá-los;
Contribuir para a qualidade do ensino e aprendizagem da Educação Física;
Estabelecer mecanismos de avaliação, considerar diferenças individuais, saber tratá-las e encaminhá-las;
Cooperar com os setores de supervisão e orientação escolar;
Trabalhar em equipe;
Possibilitar por meio da Educação Física ao educando, o conhecimento sobre o seu corpo, sentimento de confiança em
suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, inter-relação pessoal e inserção social, na busca do conhecimento
e no exercício da cidadania;
Utilizar de diversas linguagens para promover situações significativas de aprendizagens de acordo com o segmento
inerente a cada atividade;
Executar outras atividades correlatas a função.
Incumbir-se de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da Secretaria
Municipal de Educação.
Professor de Educação Fundamental:
1. Planeja e ministra aulas nos dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos
dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional;
2. Avalia o rendimento dos alunos de acordo com o regimento escolar;
3. Informa aos pais e responsáveis sobre a freqüência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua
proposta pedagógica;
4. Participa de atividades cívicas, sociais, culturais e esportivas;
5. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas;
6. Participa do planejamento geral da escola;
7. Contribui para o melhoramento da qualidade do ensino;
8. Participa da escolha do livro didático;
9. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos, e outros eventos da área
educacional e correlatos;
10. Acompanha e orienta estagiários;
11. Zela pela integridade física e moral do aluno;
12. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares;
13. Elabora projetos pedagógicos;
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Participa de reuniões interdisciplinares;
Confecciona material didático;
Realiza atividades extraclasse em bibliotecas, museus, laboratórios e outros;
Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos
de atendimento;
Seleciona, apresenta e revisa conteúdos;
Participa do processo de inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular;
Propicia aos educandos, portadores de necessidades especiais, a sua preparação profissional, orientação e
encaminhamento para o mercado de trabalho;
Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e similares;
Realiza atividades de articulação da escola com a família do aluno e a comunidade;
Orienta e incentiva o aluno para a pesquisa;
Participa do conselho de classe;
Prepara o aluno para o exercício da cidadania;
Incentiva o gosto pela leitura;
Desenvolve a auto-estima do aluno;
Participa da elaboração e aplicação do regimento da escola;
Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola;
Orienta o aluno quanto à conservação da escola e dos seus equipamentos;
Contribui para a aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino;
Propõe a aquisição de equipamentos que venham favorecer as atividades de ensino-aprendizagem;
Planeja e realiza atividades de recuperação para os alunos de menor rendimento;
Analisa dados referentes à recuperação, aprovação, reprovação e evasão escolar;
Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação;
Mantém atualizados os registros de aula, freqüência e de aproveitamento escolar do aluno;
Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional;
Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar;
Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade de ensino;
Participa da gestão democrática da unidade escolar;
Executa outras atividades correlatas.
Zela pela aprendizagem das crianças.

Professor de Educação Infantil:
Desenvolve todas as atividades de higiene das crianças, na relação de educar/cuidar;
1. Pesquisa e propõe práticas de ensino que enriqueça a teoria pedagógica, adequada às características das crianças da
escola pública;
2. Participa das atividades de atualização e aperfeiçoamento visando aprofundar conhecimentos pertinentes à
educação;
3. Participa com o pessoal técnico-administrativo e demais profissional, de reuniões do conselho de classe, pedagógicas,
administrativas, festivas e outras atividades da escola que exijam decisões coletivas;
4. Mantém-se informado das diretrizes e determinações da escola e dos órgãos superiores;
5. Participa da elaboração do Projeto Pedagógico da instituição educacional;
6. Divulga as experiências educacionais realizadas;
7. Indica material didático e bibliográfico a serem utilizados nas atividades escolares;
8. Participa de reuniões ordinárias e extraordinárias quando for convocado;
9. Cumpre e faz cumprir o horário e o calendário escolar;
10. Avalia o trabalho do aluno, de acordo com o proposto nas diretrizes pedagógicas;
11. Colabora com as atividades de articulação da escola com a família e a comunidade;
12. Incumbe das demais tarefas indispensáveis para atingir os fins educacionais da escola e ao processo de ensinoaprendizagem.
14. Organiza tempos e espaços que privilegiem o brincar como forma de expressão, pensamento e interação.
15. Desenvolve atividades objetivando o cuidar e o educar como eixo norteador do desenvolvimento infantil.
16. Assegura que a criança matriculada na Educação Infantil tenha as suas necessidades básicas de higiene, alimentação
e repouso atendidas de forma adequada.
17. Executa suas atividades pautando-se no respeito à dignidade, aos direitos e as especificidades da criança de até 5
(cinco) anos, em suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, sem discriminação alguma.
18. Trabalha com a diversidade.
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19. Ministra aulas, com atividades pedagógicas planejadas, propiciando aprendizagens significativas para as crianças, com
atividades recreativas e trabalhos educacionais através de jogos, brincadeiras, desenhos e colagens.
20. Realiza os planejamentos, registros e relatórios solicitados.
21. Acompanha e orienta 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.
22. Cuida, estimula e orienta as crianças na aquisição de hábitos de higiene, troca fraldas, da banho e escovação dos dentes.
23. Observa 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 à Chefia Imediata, para
providências subseqüentes.
24. Cuida do ambiente e dos materiais utilizados no desenvolvimento das atividades, organizando os objetos de uso
pessoal das crianças.
25. Incumbe de outras tarefas específicas que lhe forem atribuídas, de acordo com as normas emanadas da Secretaria
Municipal de Educação.
Professor Pedagogo:
1. Elabora e executa projetos pertinentes à sua área de atuação.
2. Participa de estudos e pesquisas em sua área de atuação.
3. Participa da promoção e coordenação de reuniões com o corpo docente e discente da unidade escolar.
4. Assegura o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas.
5. Estimula o uso de recursos tecnológicos e o aperfeiçoamento dos recursos humanos.
6. Elabora relatórios de dados educacionais.
7. Emite parecer técnico.
8. Participa do processo de lotação numérica.
9. Zela pela integridade física e moral do aluno.
10. Participa e coordena as atividades de planejamento global da escola.
11. Participa da elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de políticas de ensino.
12. Participa da elaboração, execução e avaliação do projeto pedagógico da escola.
13. Estabelece parcerias para desenvolvimento de projetos.
14. Articula-se com órgãos gestores de educação e outros.
15. Participa da elaboração do currículo e calendário escolar.
16. Incentiva os alunos a participarem de concursos, feiras de cultura, grêmios estudantis e outros.
17. Participa da análise do plano de organização das atividades dos professores, como: distribuição de turmas,
horas/aula, horas/atividade, disciplinas e turmas sob a responsabilidade de cada professor.
18. Mantém intercâmbio com outras instituições de ensino.
19. Participa de reuniões pedagógicas e técnico-administrativas.
20. Acompanha e orienta o corpo docente e discente da unidade escolar.
21. Participa de palestras, seminários, congressos, encontros pedagógicos, capacitações, cursos e outros eventos da área
educacional e correlatas.
22. Participa da elaboração e avaliação de propostas curriculares.
23. Coordena as atividades de integração da escola com a família e a comunidade.
24. Coordena as reuniões do conselho de classe.
25. Contribui na preparação do aluno para o exercício da cidadania.
26. Zela pelo cumprimento da legislação escolar e educacional.
27. Zela pela manutenção e conservação do patrimônio escolar.
28. Contribui para aplicação da política pedagógica do Município e o cumprimento da legislação de ensino.
29. Propõe a aquisição de equipamentos que assegurem o funcionamento satisfatório da unidade escolar.
30. Planeja, executa e avalia atividades de capacitação e aperfeiçoamento de pessoal da área de educação.
31. Apresenta propostas que visem à melhoria da qualidade do ensino.
32. Contribui para a construção e operacionalização de uma proposta pedagógica que objetiva a democratização do
ensino, através da participação efetiva da família e demais segmentos da sociedade.
33. Sistematiza os processos de coleta de dados relativos ao educando através de assessoramento aos professores,
favorecendo a construção coletiva do conhecimento sobre a realidade do aluno.
34. Acompanha e orienta pedagogicamente a utilização de recursos tecnológicos nas unidades escolares.
35. Promove o intercâmbio entre professor, aluno, equipe técnica e administrativa, e conselho escolar.

Av. Roque Gonzales, 480 – CEP: 87.535-000 – Xambrê – PR – Fones (44) 36321306 – 36321557 administracao@xambre.pr.gov.br
gabinte@xambre.pr.gov.br www.xambre.pr.gov.br CNPJ: 76.247.360/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL
DE XAMBRÊ
ESTADO DO PARANA
36. Trabalha o currículo, enquanto processo interdisciplinar e viabilizador da relação transmissão/produção de
conhecimentos, em consonância com o contexto sócio-político-econômico.
37. Conhece os princípios norteadores de todas as disciplinas que compõem os currículos da educação básica.
38. Desenvolve pesquisa de campo, promovendo visitas, consultas e debates, estudos e outras fontes de informação, a
fim de colaborar na fase de discussão do currículo pleno da escola.
39. Busca a modernização dos métodos e técnicas utilizados pelo pessoal docente, sugerindo sua participação em
programas de capacitação e demais eventos.
40. Assessora o trabalho docente na busca de soluções para os problemas de reprovação e evasão escolar.
41. Contribui para o aperfeiçoamento do ensino e da aprendizagem desenvolvida pelo professor em sala de aula, na
elaboração e implementação do projeto educativo da escola, consubstanciado numa educação transformadora.
42. Participa das atividades de elaboração do regimento escolar.
43. Participa da análise e escolha do livro didático.
44. Acompanha e orienta estagiários.
45. Participa de reuniões interdisciplinares.
46. Avalia e participa do encaminhamento dos alunos portadores de necessidades especiais, para os setores específicos
de atendimento.
47. Promove a inclusão do aluno portador de necessidades especiais no ensino regular.
48. Propicia aos educandos portadores de necessidades especiais a sua preparação profissional, orientação e
encaminhamento para o mercado de trabalho.
49. Coordena a elaboração, execução e avaliação de projetos pedagógicos e administrativos da escola.
50. Trabalha a integração social do aluno.
51. Traça o perfil do aluno, através de observação, questionários, entrevistas e outros.
52. Auxilia o aluno na escolha de profissões, levando em consideração a demanda e a oferta no mercado de trabalho.
53. Orienta os professores na identificação de comportamentos divergentes dos alunos, levantando e selecionando, em
conjunto, alternativas de soluções a serem adotadas.
54. Divulga experiências e materiais relativos à educação.
55. Promove e coordena reuniões com o corpo docente, discente e equipes administrativas e pedagógicas da unidade
escolar.
56. Acompanha estabelecimentos escolares, avaliando o desempenho de seus componentes e verificando o
cumprimento de normas e diretrizes para garantir eficácia do processo educativo.
57. Executa outras atividades correlatas.
Psicólogo: Desenvolver atividades de planejamento, supervisão, coordenação, execução, avaliação, diagnóstico e
pesquisa relativos às áreas de educação, trabalho, saúde e comunidade, utilizando enfoque sistêmico.
Planejar e executar planos e programas, visando estimular maior produtividade no trabalho, realização e satisfação
pessoal, envolvendo indivíduos e grupos.
Orientar e encaminhar indivíduos para atendimento especializado e/ou preventivo, no âmbito da saúde mental.
Orientar pais e responsáveis, sobre processos de integração em unidades sociais e programas de atendimento específicos,
a crianças e adolescentes.
Atender crianças, adolescentes e adultos que necessitem de atendimento psicológico.
Realizar diagnóstico psicológico, utilizando-se de entrevista, para fins de prevenção e/ou encaminhamento de pacientes
com problemas de ordem existencial, emocional e mental.
Realizar pesquisas, visando a construção e ampliação do conhecimento teórico e aplicado ao campo do trabalho, educação,
saúde e social.
Participar de programas de ação comunitária, envolvendo atividades relacionadas ao diagnóstico, planejamento,
execução e avaliação, no âmbito da saúde, educação, trabalho e social.
Selecionar, adaptar, elaborar e validar instrumentos de mensuração psicológica, visando o aprimoramento de métodos
de intervenções psicossociais.
Acompanhar e orientar a execução de projetos dentro da área psicológica e outras afins.
Planejar e coordenar grupos operativos entre funcionários e/ou comunidade, visando a resolução de problemas
referentes ao convívio sócio-cultural.
Orientar familiares quanto à sua responsabilidade no desenvolvimento da saúde mental do grupo ao qual pertencem.
Realizar atendimento sócio/educativo aos usuários quanto ao aproveitamento dos benefícios dos Programas.
Elaborar diagnósticos técnicos, de acordo com as necessidades da instituição.
Participar de equipe multiprofissional, visando a programação, execução e avaliação de atividades educativas e
preventivas.
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Realizar avaliação psicológica em candidatos, visando ingresso de ascensão profissional no quadro do Município.
Elaborar laudos psicológicos de candidatos e servidores, envolvendo diagnósticos e prognósticos, sugerindo avaliações
complementares.
Assessorar os profissionais da área médica, na análise e interpretação de laudos e diagnósticos de servidores.
Realizar o encaminhamento de servidores a instituições especializadas, indicando as necessidades terapêuticas.
Elaborar diagnósticos da capacidade laborativa residual de servidores, analisando em conjunto com profissionais da
equipe multiprofissional, os indicadores necessários à reabilitação profissional, bem como indicar as funções compatíveis
com as condições psicológicas do servidor.
Realizar ações preventivas e educativas, visando à redução de riscos psicossociais no ambiente de trabalho.
Desenvolver programas com vistas à estimulação de maior produtividade no trabalho, identificando as situações
desfavoráveis relacionadas ao ambiente, à organização e aos fatores psicossociais envolvidos.
Avaliar, orientar, encaminhar e acompanhar servidores que apresentem alterações psicoemocionais no trabalho, de
acordo com os programas estabelecidos.
Realizar pesquisas e projetos no âmbito da Psicologia Organizacional e da Saúde Ocupacional.
Manter atualizado o banco de dados, com informações relativas à sua área de atuação.
Realizar a triagem de crianças nas escolas municipais e na comunidade, efetuando análise da anamnese, ficha de
referência e material escolar do aluno, para fins de avaliação.
Realizar avaliação Diagnóstica Psicoeducacional e elaborar relatórios a partir dos dados levantados.
Realizar devolutiva, orientando a família e a escola quanto aos procedimentos a ser efetivados.
Reunir-se, quando necessário, com a equipe pedagógico–administrativa e docentes da escola, promovendo reflexão e
orientação, quanto ao desenvolvimento psicossocial do educando e da família, em relação à sua escolaridade.
Promover a prevenção da excepcionalidade, através de cursos nas escolas e comunidade, para fins de repasse de
informações acerca de medidas preventivas.
Elaborar e executar planos e programas de trabalho, referentes à educação especial, através de levantamento de
necessidades, pesquisas e outros.
Participar de programas de ação comunitária, reuniões, comissões especiais e outras, na área do conhecimento
educacional.
Analisar informações contidas nos documentos enviados pelas Unidades Escolares ou de Educação Infantil através do
estudo específico do caso.
Atender aos educandos, individualmente ou em grupo, nas suas demandas de um programa específico de suporte e
minimização da problemática, da obtenção de sucesso e avanço escolar e social.
Planejar, coordenar e executar programas e atividades de apoio à pessoa portadora de necessidades especiais e à pessoa
que apresenta dependência química, visando à reintegração e readaptação na sociedade.
Prestar atendimento aos casos de saúde mental como toxicômanos, alcoólatras, organizando-os em grupos homogêneos,
desenvolvendo técnicas de terapia de grupo, para solução dos seus problemas e encaminhamento ao médico, quando for
o caso.
Prestar atendimento psicológico as crianças de escolas, creches e outras, visando ao desenvolvimento psíquico, motor e
social das crianças e adolescentes em relação a sua integração à escola, à comunidade e à família para promover o seu
ajustamento.
Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Técnico de Enfermagem: Executar tarefas auxiliares inerentes às áreas de enfermagem.
Auxiliar o enfermeiro, no atendimento a pacientes nas unidades de saúde pública.
Preparar paciente para consultas e exames, orientando-os sobre as condições de realização dos mesmos, para facilitar a
atividade médica.
Coletar material para exame de laboratório, segundo orientação médica.
Preparar e esterilizar materiais e instrumentos, ambientes e equipamentos, segundo orientação para realização de
exames, tratamentos, intervenções cirúrgicas, imunizações e outros.
Orientar pacientes, prestando informações relativas à higiene, alimentação, utilização de medicamentos e cuidados
específicos em tratamento de saúde.
Elaborar relatórios das atividades do setor (número de pacientes, exames realizados, vacinas aplicadas e outros), e
efetuar o controle diário do material utilizado, anotando a quantidade e o tipo dos mesmos.
Acompanhar em unidades de saúde os pacientes, medindo pressão e temperatura, controlando pulso, respiração, troca
de soros e ministrando medicamentos, segundo prescrição médica.
Auxiliar a equipe de enfermagem em intervenções cirúrgicas.
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Realizar o desempenho de outras funções e serviços não especificados que se situem no domínio de sua capacitação
técnica profissional.
Trabalhador Braçal: Possuir conhecimentos básicos em executar tarefas inerentes ao serviço de coleta de lixo e
transportar o lixo em lugar adequado.
Possuir conhecimentos gerais em fazer serviços de capina, roçagem de terrenos baldios e limpeza de caixa de esgoto,
varrição de vias urbanas, praças, bosques, jardins e demais localidades públicas.
Executar a coleta da varrição e de entulhos.
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral, serviços de lavagem de praças e fazer valas.
Fazer serviços de podas de grama e jardinagem.
Prestar serviços à execução de tarefas relativas às áreas de construção, manutenção, pavimentação, conservação de
parques, jardins, prédios, logradouros públicos, extração de areia, confecção de tubos, artefatos de cimento e outros.
Fazer serviços de cargas e descargas de materiais.
Efetuar transporte manual ou por carrinho de mão de material e equipamentos.
Fazer serviços de assentamentos de meios-fios, tubos, limpeza de pátios, próprios municipais, praças, jardins, bosques,
canteiros e outros.
Realizar serviços de poda de árvores.
Possuir conhecimentos gerais em varrição de vias urbanas, praças, bosques, jardins e demais localidades públicas.
Executar a coleta da varrição.
Executar serviços de lavagem de praças.
Executar trabalhos rotineiros de limpeza em geral.
Misturar areia, cimento e água, dosando esses materiais nas quantidades convenientes, para obter a argamassa a ser
empregada no assentamento de pedras e tijolos.
Efetuar a carga, transporte e descarga de materiais, servindo-se das próprias mãos ou utilizando carrinho-de-mão e
ferramentas manuais, para possibilitar a utilização ou remoção daqueles materiais.
Escava valas e fossas, extraindo terra e pedras, utilizando pás, picaretas e outras ferramentas, para permitir a execução
de fundações, o assentamento de canalização ou obras similares.
Zelar pela guarda e conservação dos equipamentos e material de expediente do setor.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Vigia: Executar serviços de vigilância e segurança dos bens públicos municipais, baseando-se em regras de conduta prédeterminadas, para assegurar a ordem do prédio e da segurança do local.
Exercer a vigilância em praças, logradouros públicos, centros esportivos, creches, centros de saúde, estabelecimentos de
ensino e outros bens públicos municipais, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, visando
à proteção, à manutenção da ordem, evitando a destruição do patrimônio público.
Efetuar a ronda diurna ou noturna nas dependências dos prédios e áreas adjacentes, verificando se portas, janelas,
portões e outras vias de acesso se estão fechadas corretamente, para evitar roubos.
Zelar pela segurança de veículos e equipamentos da oficina mecânica, bomba de gasolina, serralheria e demais
equipamentos da Administração Municipal, fiscalizando a entrada de pessoas nas dependências sob sua guarda, visando
à proteção e segurança dos bens públicos.
Comunicar à chefia imediata qualquer irregularidade ocorrida durante o seu plantão, para que sejam tomadas as devidas
providências.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
Viveirista: Executar serviços de produção de mudas nativas e ornamentais, multiplicação de mudas por semeadura, por
estaca e por enxertia.
Efetuar a colheita de sementes para multiplicação de espécies nativas e exóticas no viveiro municipal para arborização
de ruas, praças e outros logradouros públicos.
Preparar a terra, arando, adubando, irrigando e efetuando outros tratos necessários, para proceder ao plantio de mudas
de flores, árvores nativas e exóticas, arbustos, mudas de café, mudas de eucaliptos, e outras plantas.
Efetuar a poda das plantas, aparando-as em épocas determinadas, com tesouras apropriadas para assegurar o
desenvolvimento das mesmas.
Efetuar o plantio de sementes e mudas, colocando-as em locais previamente preparadas, para obter a germinação e o
enraizamento.
Preparar canteiros, colocando anteparos de madeira e de outros materiais, seguindo os contornos estabelecidos, para
atender à estética dos locais.
Produzir mudas de árvores frutíferas naturais, ornamentais, para florestamento, reflorestamento e recomposição de
matas ciliares.
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Preparar substrato.
Preparar o solo orgânico e mineral para a plantação em geral.
Executar serviços de tratos culturais.
Preparar relatórios de controle e distribuição de mudas e identificando-as.
Preservar a conservação natural do solo.
Zelar pelos equipamentos, ferramentas e outros materiais utilizados, colocando-os em local apropriado, para deixá-los
em condições de uso.
Promover, sob a supervisão do Chefe, a recomposição arbórea das áreas degradadas do Município.
Controlar a entrada de insumos, através de relatórios semanais.
Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
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ANEXO III
REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
Nos termos do Edital do Concurso Público nº 001/2019, solicito a isenção do pagamento da taxa de inscrição.
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE:
NOME:
CARGO
PRETENDIDO:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CEP:
CIDADE/UF:
TELEFONE:
CPF:
RG:
CTPS / SÉRIE
DATA EXPEDIÇÃO:
E-mail:
NÚMERO DO NIS
DECLARAÇÃO
Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição ao Concurso
Público, que:
( ) fui eleitor convocado e nomeado que prestou serviço para a Justiça Eleitoral do Paraná no período eleitoral
visando a preparação, execução ou apuração de eleições oficiais, em plebiscitos ou em referendo por, no
mínimo, duas eleições, consecutivas ou não, bem como desempenhei alguma das funções definidas no item
3.1.2 do edital.
( ) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico.
Declaro também estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de inteira
responsabilidade minha, podendo a Comissão Examinadora do Concurso Público, em caso de fraude, omissão,
falsificação, declaração inidônea, ou qualquer outro tipo de irregularidade, proceder ao cancelamento da
inscrição e automaticamente a eliminação do certame, podendo adotar as medidas cabíveis contra a minha
pessoa.
Xambrê / PR, ____de______________de 2019.

PROTOCOLO

__________________
Assinatura Candidato
Para uso exclusivo da Comissão Examinadora do Concurso Público.
( ) Deferido
( ) Indeferido
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE CANDIDATO AFRO-DESCENDENTE

Eu, ___________________________________________________________________, portador do
RG nº __________________________________ e CPF nº ______________________________________,
devidamente
inscrito
no
cargo
de
________________________________________________________, DECLARO, nos termos e sob as
penas da lei, para fins de inscrição no Concurso Público do município de Xambrê
– PR – (Edital de Concurso Público nº 001/2019), que sou cidadão (ã) negro(a),
nos termos da legislação em vigor, identificando-me como de cor ________________
(negra ou parda), pertencente à raça/etnia negra.
_____________________________, _____ de ______________________ de 2019.

Assinatura do candidato.
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