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ESTADO DO PARANÁ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Edital Nº 01.01/2015 - retificado 
 

Em cumprimento às determinações do Senhor Ricardo Endrigo – Prefeito do Município de Medianeira – 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição 
Federal, a Comissão Especial de Concurso nomeada pela Portaria nº 294/2014 de 02 de junho de 2014 e 564/2014 de 
20 de outubro de 2014. 

RESOLVE: 
TORNAR PÚBLICO a abertura das inscrições ao Concurso Público de Provas Escritas e Provas de Tí-

tulos para provimento de cargos vagos, que vierem a vagar ou a serem criados durante o prazo de validade do concur-
so, no quadro de servidores do Município de Medianeira, nos termos da legislação pertinente e das normas estabeleci-
das neste Edital. 

 
1 – DOS CARGOS, NÚMEROS DE VAGAS, VENCIMENTOS, JORNADA DE TRABALHO E HABILITAÇÃO 
1.1 - Encontram-se abertas, para preenchimento das vagas mediante Concurso Público, os cargos abaixo relacionados: 

Cargos de nível Superior 

Cargo Vagas Remuneração 
Carga 

Horária 
Semanal 

Requisitos 

ADVOGADO 01 5.427,60 20 h Ensino superior em Direito*. 

ASSISTENTE SOCIAL CR** 2.798,77 30 h Ensino superior em serviços sociais*. 

CONTADOR  01 3.694,52 40 h Ensino superior em ciências contábeis*. 

MÉDICO CLÍNICA GERAL  04 15.022,80 40 h  Ensino superior em medicina*. 

MÉDICO PEDIATRA  01 15.022,80*** 

40 h(Escala 
de reveza-

mento 12/36 
horas) 

Ensino superior em medicina mais Certificado de con-
clusão de residência médica em Pediatria, reconhecido 
pela Comissão Nacional de Residência Médica ou Título 
de especialista em Pediatria, reconhecido pela Associa-
ção Médica Brasileira e registrado no Conselho Regio-
nal de Medicina*. 

MÉDICO GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA  

01 15.022,80*** 

40 h(Escala 
de reveza-

mento 12/36 
horas) 

Ensino superior em medicina mais Certificado de con-
clusão de residência médica em Ginecologia e Obstetrí-
cia, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência 
Médica ou Título de especialista em Ginecologia e Obs-
tetrícia, reconhecido pela Associação Médica Brasileira 
e registrado no Conselho Regional de Medicina*. 

MÉDICO ORTOPEDISTA E 
TRAUMATOLOGISTA  

01 15.022,80*** 

40 h(Escala 
de reveza-

mento 12/36 
horas) 

Ensino superior em medicina em ortopedia mais Certifi-
cado de conclusão de residência médica em Ortopedia 
e Traumatologia, reconhecida pela Comissão Nacional 
de Residência Médica ou Título de especialista em Or-
topedia e Traumatologia, reconhecido pela Associação 
Médica Brasileira e registrado no Conselho Regional de 
Medicina*. 

MÉDICO INTERVENCIONISTA 
 (SAMU) 

04 15.022,80*** 

40 h(Escala 
de reveza-

mento 12/36 
horas) 

Ensino superior em medicina mais Certificação válida 
em ACLS - Suporte Avançado de Vida em Cardiologia 
ou Certificação válida em ATLS – Suporte de Vida 
Avançado ao trauma *. 

MÉDICO VETERINÁRIO CR 2.446,75 30 h Ensino superior em Medicina Veterinária*. 
* Registro no Conselho de Classe respectivo. 
** CR:Cadastro Reserva.  Não há vaga para convocação imediata, mas poderá haver vacância de vagas ou criação de novas vagas no cargo durante a vigência do 
Concurso Público. 
*** A remuneração é composta pelo vencimento básico e Adicional de Insalubridade 20%, conforme Nota Explicativa nº 001/2015. 
 

Cargos de Nível Fundamental 

Cargo Vagas Remuneração 
Carga 

Horária 
semanal 

Requisitos 

AGENTE COMUNITÁRIO DE 
SAÚDE - ÁREA DE MARALÚCIA 

01 1.086,00 40 h 
Ensino Fundamental Completo e comprovar residência 
na comunidade de Maralúcia. 
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1.2 –  Os candidatos aprovados no Concurso Público, quando da sua convocação, serão admitidos pelo Regime Es-
tatutário, com jornada de trabalho e remuneração conforme descritos neste Edital. 

1.3 – Serão destinadas aos portadores de deficiência, 5% do total de vagas existentes conforme item 1.1, desde que 
a deficiência de que são portadores não seja incompatível com as atribuições do cargo a ser preenchido, nos 
termos do art. 43 do Decreto nº 3.298/99. 

1.4 –  Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas as pessoas portadoras de deficiên-
cia, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância da ordem 
de classificação. 
 

2. DOS REQUISITOS PARA NOMEAÇÃO 
 
2.1 - Ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das prerrogativas de legislação específica; 
2.2 - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse; 
2.3 - Estar quite com as obrigações eleitorais mediante comprovação; 
2.4 - Estar quite e liberado do serviço militar, para os candidatos do sexo masculino através de comprovação; 
2.5 - Possuir documento oficial de identidade e CPF; 
2.6 - Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida, atestada por certidão negativa 
de antecedentes criminais, sem ressalvas, expedida pelo cartório criminal; 
2.7 - Não ter sido demitido por justa causa do serviço público, atestado por declaração assinada pelo candidato; 
2.8 - Não estar aposentado em decorrência de cargo, função ou emprego público de acordo com o previsto no inciso 
XVI, XVII e parágrafo 10 do art. 37 da Constituição Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais n º 19 e 20; 
2.9 Não estar em exercício de cargo público, de acordo com previsto no inciso XVI e XVII do art. 37 da Constituição 
Federal, alterado pelas Emendas Constitucionais nº 19 e 20; 
2.10 - Estar registrado no respectivo Conselho de Classe, bem como estar inteiramente quite com as demais exigên-
cias legais do órgão fiscalizador e regulador do exercício profissional, quando for o caso; 
2.11 - Possuir CNH categoria B ou superiores para todos os cargos de nível superior; 
2.12 - Possuir escolaridade e habilitação legal para o exercício do cargo pretendido; 
2.13 - Apresentar os demais documentos solicitados no Edital de Convocação para tomar posse do cargo.  
2.14 - Os requisitos acima deverão ser comprovados pelo candidato, se aprovado e convocado para tomar posse do 
cargo; 

 
3. DAS INSCRIÇÕES 
3.1 –  Inscrição via internet:  
3.1.1 – Será admitida à inscrição SOMENTE via internet, no endereço eletrônico www.saber.srv.br, solicitada no perí-
odo de 00h00 horas de 09 de junho de 2015 até às 23h59min do dia 01 de julho de 2015. 
3.1.2– O Instituto Superior de Educação, Tecnologia e Pesquisa Saber Ltda. e a Prefeitura Municipal de Medianeira, 
não se responsabilizarão por solicitação de inscrição via Internet não recebida por motivo de ordem técnica de compu-
tadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem 
técnica que impossibilitem a transferência de dados. 
3.1.3– O candidato, após realizar sua inscrição via Internet, deverá pagar o boleto bancário até a data de seu venci-
mento, em toda rede bancária. 
3.1.4– O Boleto Bancário estará disponível no endereço eletrônico www.saber.srv.br e deverá ser impresso para o 
pagamento da taxa de inscrição após a conclusão do preenchimento da ficha de solicitação de inscrição on-line. 
3.1.5– As inscrições via Internet somente serão acatadas após a comprovação de pagamento da taxa de inscrição, 
EXCLUSIVAMENTE através do boleto bancário, não sendo aceita qualquer outra forma de pagamento. 
3.1.6– O comprovante de inscrição do candidato estará disponível no endereço eletrônico www.saber.srv.br, após o 
acatamento da inscrição, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato à obtenção desse documento. 
3.1.7 - Somente será admitida uma inscrição por candidato. 
3.1.8 - No ato da inscrição, o candidato portador de deficiência ou não, que necessite de atendimento diferenciado no 
dia das provas deste Concurso Público ou prova diferenciada, deverá requerê-lo, por escrito, indicando as condições 
diferenciadas de que necessita para realização das provas, conforme anexo IV, devendo o mesmo ser enviado ao Insti-
tuto Saber com sede na Rua Maranhão nº. 1395, Centro, Cascavel - Paraná, CEP 85.801-050. 

http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
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3.1.9 - Não serão confirmadas as inscrições cujo pagamento tenha sido realizado após o horário limite de compensa-
ção bancária do dia 02 de julho de 2015.  
3.1.10. – DO VALOR DE INSCRIÇÃO: 

Escolaridade exigida Valor da Valor de inscrição 

 Ensino Fundamental R$ 50,00 

Ensino Superior R$ 100,00 

3.2 – O candidato poderá obter informações referentes ao concurso público no endereço eletrônico 
www.saber.srv.br  ou pelo telefone (45) 3264-8614. 
3.3 – Antes do recolhimento da taxa de inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos os requisi-
tos exigidos para tomar posse do cargo, se aprovado, pois a taxa, uma vez recolhida, não será restituída em hipótese 
alguma. 
3.4 - Haverá isenção da taxa de inscrição, conforme decreto federal nº 6.593/2008. 
3.4.1- Conforme o Decreto Federal n.º 6.593, de 2 de outubro de 2008, Art. 1º, ficam isentos do pagamento da taxa 
de inscrição neste Concurso Público, realizado no âmbito municipal, os candidatos que: 

a) estiverem inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o 
Decreto Federal n.º 6.135, de 26 de junho de 2007; e 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 26 de junho de 2007. 
3.4.2- O candidato que faz jus ao benefício deverá: 

a) efetuar sua inscrição no concurso público no período de 09 a 16 de junho de 2015, através do site 
www.saber.srv.br. 

b) Preencher a declaração de que atende à condição estabelecida no item 3.4.1, “b”, conforme anexo III deste edi-
tal. 

c) Protocolar na prefeitura até as 17h do dia 16 de junho de 2015, os seguintes documentos: Anexo III devida-
mente preenchido, cópia autenticada do documento de identificação tipo R.G.; cópia autenticada da Carteira de 
Trabalho – CTPS (páginas que identifiquem o candidato e caracterizem a sua situação de desemprego) 

3.4.3 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágra-
fo único do art. 10 do Decreto n.º 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
3.4.4 - Não será aceita solicitação de isenção de pagamento de valor de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 
3.4.5 - A relação dos pedidos de isenção deferidos e indeferidos será divulgada, em mural na Prefeitura Municipal de 
Medianeira - PR, e no site www.saber.srv.br no dia 30 de junho de 2015. 
3.4.6 - Não haverá recurso contra o indeferimento do requerimento de isenção da taxa de inscrição. 
3.4.7 - Os candidatos que tiverem seus pedidos de isenção indeferidos deverão acessar o endereço eletrônico 
www.saber.srv.br, imprimir o boleto para pagamento da taxa de inscrição e efetuar o pagamento até o dia 02/07/2015, 
conforme procedimentos descritos neste edital. 
3.5 –  O candidato ou seu procurador são responsáveis pelas informações prestadas na ficha de inscrição, arcando o 
candidato com as conseqüências de eventuais erros, fraudes e/ou omissões, bem como pela apresentação de docu-
mentos fora dos prazos e critérios estabelecidos por este edital. 
3.6 – O pedido de inscrição será indeferido para os candidatos que não satisfizerem as exigências impostas por este 
edital. 
3.7 – A Comissão Organizadora do Concurso Público divulgará a homologação das inscrições, em mural e site da 
Prefeitura Municipal Medianeira - PR, no órgão Oficial de Imprensa do Município e no site www.saber.srv.br no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis após o encerramento das mesmas. 
3.8 – Havendo divergência nos dados cadastrais do candidato ou não encontrando o nome no Edital de Homologação 
das Inscrições, o candidato deverá entrar em contato com o Instituto Saber através dos telefones (45) 3225-3322 ou 
através do e-mail institutosaber@gmail.com, para comprovação de ter cumprido o estabelecido no item 3 e subitens, 
conforme cronograma. 
3.9- O candidato que não acompanhar a homologação das inscrições e não tiver sua inscrição homologada NÃO 
poderá realizar a prova escrita.  Caso sua inscrição seja homologada em outro cargo, ele somente poderá realizar a 
prova para o cargo onde constar o seu nome. 
3.10 - O candidato, ao efetivar sua inscrição, assume inteira responsabilidade pelas informações constantes no Reque-
rimento de Inscrição, sob as penas da lei, bem como assume que está ciente e de acordo com as exigências e condi-
ções previstas neste Edital, do qual o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.svr.br/
http://www.saber.srv.br/
http://www.saber.srv.br/
mailto:institutosaber@gmail.com
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3.11- É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos Editais e demais comunicados (divulgação 
da homologação das inscrições, locais e datas das provas e outros) deste Concurso Público, que serão publicados no 
jornal Órgão Oficial do Município, afixado em mural no hall de entrada da Prefeitura Municipal de Medianeira e nos sites 
www.medianeira.pr.gov.br e  www.saber.srv.br . 
 
4. DAS VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 
4.1 Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrição no Concurso Público de que trata este 
Edital, nos termos do Decreto Federal nº. 3.298/99, desde que a deficiência de que são portadoras seja compatível com 
as atribuições do cargo em provimento. 
4.2 O direito a nomeação nas vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais será definido pelo laudo 
apresentado, conforme item 4.4 deste edital, o qual será avaliado e homologado por médico do município. 
4.3 Caso o candidato inscrito como portador de deficiência não se enquadre nas categorias definidas no art. 4, incisos I 
a V, do Decreto Federal nº. 3.298/99, a homologação de sua inscrição se dará na listagem geral de candidatos e não 
na listagem específica para portadores de deficiência. 
4.4  Os candidatos portadores de deficiência deverão obrigatoriamente, encaminhar via SEDEX,  laudo de deficiên-
cia,  com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a 
provável causa da deficiência, nos termos do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 tendo como prazo 
máximo para a postagem o dia 01/07/2015, devendo ser enviado ao Instituto Saber com sede na Rua Maranhão nº. 
1395, Centro, Cascavel - Paraná, CEP 85.801-050.  
4.4.1–  A data de emissão do laudo não poderá ser superior a noventa (90) dias que antecede a  data de publicação 
deste edital. 
4.5 – As pessoas portadoras de deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os demais can-
didatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplica-
ção das provas e à pontuação mínima exigida.  
4.6 – O candidato portador de deficiência que, no ato da inscrição não declarar esta condição, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação. 
4.7 – A publicação do resultado final será feita em duas listas, contendo, a primeira, a pontuação de todos os candida-
tos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a segunda, somente a pontuação desses últimos. 

 
5. DAS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO 
O Concurso Público compreenderá as seguintes etapas: 
a) Primeira etapa: consistirá de Prova Escrita Objetiva, de múltipla escolha, com uma única alternativa correta, de 
caráter eliminatório e classificatório a ser aplicada para todos os candidatos. 
b) Segunda etapa: Prova de títulos de caráter apenas classificatório, para os cargos de ensino superior. 
c) Terceira etapa: consistirá em exame pré-admissional, de caráter eliminatório. 

 
5.1 - DA PROVA ESCRITA 
5.1.1 – A prova escrita objetiva será realizada no dia 19 de julho de 2015 no período da manhã, em local a ser divul-
gado no Edital de Homologação das inscrições. 
5.1.2 – A prova escrita terá a duração improrrogável de 3 horas, avaliada na escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos. 
5.1.3 – O candidato deverá comparecer ao local da prova munido de caneta esferográfica azul ou preta, sendo impres-
cindível a apresentação de documento oficial de identificação com fotografia para ingresso na sala de provas. 
5.1.4– Será excluído do Concurso Público, por ato da Comissão Especial de Concurso o candidato que cometer qual-
quer irregularidade constante do item 5.1.6 deste edital. 
5.1.5 – Será de inteira responsabilidade do candidato o preenchimento correto do cartão de respostas, que será o único 
documento válido para efeito de correção da prova. 
5.1.5.1 – Não serão computadas as questões não assinaladas, assinaladas a lápis, assim como as questões que con-
tenham mais de uma resposta, emenda ou rasura, ainda que legíveis. 
5.1.5.2 – Ao entrar na sala o candidato receberá seu Cartão de Respostas, o qual deverá ser assinado e ter seus dados 
conferidos e, em hipótese alguma haverá substituição do cartão de respostas em caso de erro ou rasura do candidato. 
 5.1.5.3 – O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para o Cartão de Respostas, que será o único 
documento válido para a correção. O preenchimento do Cartão de Respostas é de inteira responsabilidade do candida-

http://www.saber.svr.br/
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to e deverá ser devidamente assinado e entregue ao fiscal de provas.  Após a conclusão da sua prova, o candidato po-
derá levar consigo o caderno de provas. 
5.1.5.4- Recomendamos aos candidatos que não levem telefones celulares ou outros equipamentos eletrônicos, bem 
como, livros, anotações, boné e óculos escuros, pois o Instituto Saber e a Prefeitura Municipal não se responsabilizam 
pela perda ou furto destes e outros materiais. 
5.1.6 – Durante a realização da prova, não serão permitidas consultas de qualquer natureza, o uso de telefone celular, 
fones de ouvido ou quaisquer outros aparelhos eletrônicos ou similares, bem como, tratar com descortesia os fiscais de 
provas ou membros da Comissão Especial de Concurso. 
5.1.7 – O candidato não poderá ausentar-se da sala durante a prova, a não ser momentaneamente, em casos especi-
ais, e na companhia de um fiscal de provas. 
5.1.8 – Não será permitida a permanência de acompanhante do candidato ou de pessoas estranhas ao Concurso Pú-
blico nas dependências do local de aplicação da prova. 
5.1.8.1 - A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá levar um acompa-
nhante, que ficará em sala reservada para esta finalidade e que será responsável pela guarda da criança. 
5.1.9–Em nenhuma hipótese haverá segunda chamada para realização da prova, seja qual for o motivo alegado pelo 
candidato, importando a ausência na sua eliminação do Concurso Público. 
5.1.10–Não haverá, igualmente, realização de prova fora do horário ou do local previamente marcado. 
5.1.11–Os dois últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos na sala, sendo somente libera-
dos após ter entregue o cartão resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes que guardarão os cartões de res-
postas para correção. 
5.1.12–O candidato que desejar interpor recurso contra alguma das questões, poderá fazê-lo em Ata no dia da prova 
ou conforme item 7 deste Edital. 
5.1.13 – A prova escrita objetiva será composta de questões inéditas ou de domínio público, cujo grau de dificuldade 
seja compatível com o nível de escolaridade mínima exigida para cada cargo. 

 
5.2 – DA COMPOSIÇÃO DA PROVA ESCRITA: 
5.2.1 – Para os candidatos cuja escolaridade seja o ensino fundamental completo a prova escrita será composta de 40 
questões, abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

  Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 

Língua Portuguesa 10 2,0 

Matemática 10 2,0 

Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 

Conhecimentos Específicos do cargo 10 4,0 

 
5.2.3 - Para os candidatos cuja escolaridade seja o ensino superior, a prova escrita será composta de 35 questões, 
abrangendo as seguintes áreas de conhecimento: 

Conteúdos Quantidade de Questões Peso Individual 

Língua Portuguesa 10 2,0 

Conhecimentos Gerais e Legislação 10 2,0 

Conhecimentos Específicos do cargo 15 4,0 

 
5.3 – DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS E ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
5.3.1 – Os conteúdos programáticos estão descritos no Anexo I e as Atribuições dos Cargos estão descritos no Anexo 
II deste Edital e serão disponibilizados aos candidatos no mural da Prefeitura Municipal de Medianeira e no site 
www.saber.srv.br.  
 
 
5.4 – DA PROVA DE TÍTULOS 
5.4.1 - Para os candidatos inscritos nos cargos de nível superior, haverá prova de títulos.  Os títulos deverão ser apre-
sentados no dia 08 de agosto de 2015 das 13h30min às 15 horas na Prefeitura Municipal de Medianeira - PR. É de in-
teira responsabilidade do candidato a identificação correta de seu local de realização da prova e o comparecimento no 
horário determinado. 
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5.4.1.1 - Somente serão convocados para a prova de títulos, os candidatos classificados na prova escrita, ou seja, que 
obtiverem nota maior ou igual a 50,00 (cinquenta) pontos na prova escrita. 
5.4.2 - Os títulos deverão ser entregues da seguinte forma:  
5.4.2.1- Entregar em envelope tamanho A4, cópias autenticadas exclusivamente em cartório competente, dos títulos a 
serem avaliados, acompanhadas de 01 via do anexo VI (preenchido somente com seus dados pessoais), disponibiliza-
da também no site www.medianeira.pr.gov.br ou www.saber.srv.br . 
5.4.3 - A Equipe do Instituto Saber apenas fará o recebimento dos documentos. Não haverá qualquer tipo de avaliação 
no local. Cabe ao candidato a interpretação do Edital, bem como o entendimento do Quadro de Avaliação de Títulos – 
Anexo VI. 
5.4.4 - Não haverá reprodução de cópias ou autenticação de documentos no local de entrega dos títulos. 
5.4.5 - Os documentos entregues como títulos não serão devolvidos aos candidatos. Por esse motivo, a entrega da có-
pia dos títulos deverá ser conforme descrito no item 5.4.2. 
5.4.6 - A relação dos documentos apresentados deverá estar listada dentro do envelope. É de inteira responsabilidade 
do candidato a apresentação dos comprovantes listados no dia determinado. Os títulos serão avaliados conforme qua-
dro Anexo VI. 
5.4.7 - Os títulos deverão ter relação direta com as atribuições do cargo correspondente à respectiva inscrição, e serão 
avaliados conforme previsto no Anexo VI deste Edital. 
5.4.8 - Os documentos representativos de títulos, que não estiverem de acordo com os critérios estabelecidos neste 
Edital, ainda que entregues, não serão avaliados. 
5.4.9 - Não serão recebidos títulos fora do prazo estabelecido, ou em desacordo com o previsto neste Edital. 
5.4.10 - Por ocasião de recursos relativamente aos títulos, somente serão aceitos documentos que sirvam para escla-
recer ou complementar dados relativos a títulos já entregues. 
5.4.11 - Não serão aceitos como títulos, documentos representativos de participação em cursos, concluídos após a da-
ta de publicação dos candidatos aprovados. 
5.4.12 - Se o nome do candidato, nos documentos apresentados para a prova de títulos, for diverso do nome que cons-
tar no Requerimento de Inscrição, deverá ser anexado o comprovante da alteração do nome (Certidão de Casamento 
ou de Divórcio, ou de retificação do respectivo registro civil), sob pena de invalidação da pontuação ao candidato. 
5.4.13 - O preenchimento correto do formulário de relação de títulos é de inteira responsabilidade do candidato. 
5.4.14 - Comprovada, a qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos títulos apresentados, o candida-
to terá anulada a respectiva pontuação; e, comprovada a respectiva culpa, será excluído do Concurso Público. 
5.4.15 - Não serão aceitos como títulos, certificados que não declinarem a respectiva carga horária no mesmo. 
5.4.16 - Os títulos, Certificados ou Diplomas (fotocópia autenticada frente e verso), em papel timbrado da instituição de 
Ensino Superior, de haver completado todos os requisitos para a obtenção do título, deverão ser entregues como com-
provantes de conclusão. 

QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS DOS TÍTULOS PARA TODOS OS CARGOS: 

Título Valor por título 
Valor máximo dos 

títulos 

a) Experiência Profissional em Serviço Público ou privado, estando relacionado dire-
tamente com  a nomenclatura do cargo a que concorre. 

0,5 por ano 15,00 

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível de 
Especialização, com carga horária mínima de 360 horas na área específica do car-
go pretendido excluindo a titulação obrigatória para investidura do cargo. 

2,5 5,00 

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível de 
Mestrado, na área específica do cargo pretendido. 

5,00 5,00 

d) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação a nível de 
Doutorado, na área específica do cargo pretendido. 

5,00 5,00 

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 30,00 
 

5.6- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DOS TÍTULOS 
5.6.1  - Na  prova  de  títulos  do  subitem “a”  será  aceita a  comprovação  do  tempo  de  serviço mediante  certidão  
expedida  pelo  órgão  competente,  com  firma  reconhecida,  que ateste  a  qualificação  do  candidato,  a  função  de-
sempenhada  e  respectivo  período, conforme descrição a seguir:   
5.6.1.1 - Mediante  apresentação  de  cópia  de CTPS  acrescida  de  declaração  do  órgão,  de certidão  de  tempo  de  
serviço,  ambos  emitidas  pelo  setor  pessoal  ou  equivalente, conforme a nomenclatura do cargo que concorre;   

http://www.medianeira.pr.gov.br/
http://www.saber.srv.br/
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5.6.1.2 - A  comprovação  de  experiência  profissional  de  declaração  do  empregador  em que conste  claramente  a  
descrição  do  serviço  e  o  nível  de  desempenho  na  área  de atuação, conforme a nomenclatura do cargo que con-
corre;   
5.6.1.3 - Não será computado como experiência profissional, o tempo de estágio ou monitor;    
5.6.1.4 - Todo documento apresentado para  fins de comprovação de experiência profissional deverá  ser  emitido  pelo  
setor  pessoal  competente  e  conter  o  período  do  início  e término  do  trabalho  realizado,  obrigatoriamente  acom-
panhados  dos  contratos  de trabalho ou de prestação de serviços e/ou Decreto de nomeação. 
5.6.2 - Não serão computados os títulos que excederem os valores máximos expressos na tabela constante no Anexo 
VI. 
5.6.3 - Serão considerados apenas os títulos de Especialização e/ou Pós Graduação (Lato Sensu), Mestrado ou Douto-
rado, com data de expedição até o prazo estabelecido para a publicação dos aprovados, conforme especificado no 
Cronograma de Execução. 
5.6.4 - Todo e qualquer certificado de título, emitidos em língua estrangeira, somente será aceito, se acompanhado da 
tradução por Tradutor Público Juramentado (tradução original), e, no caso de Graduação e Pós-Graduação, da revali-
dação de acordo com a Lei Federal nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
5.6.5 - Os títulos relativos a cursos de Especialização, Pós-Graduação ou MBA (Lato Sensu), deverão ter carga mínima 
de 360 horas. 
5.6.6 - Diplomas e certificados deverão estar devidamente registrados nos órgãos competentes, não sendo aceitas de-
clarações para substituí-los. 
5.6.7 - Os documentos comprobatórios dos títulos, sob pena de não serem aceitos, não podem apresentar rasuras, 
emendas ou entrelinhas. 
5.6.8 - Não serão validados títulos que são pré-requisitos de participação no presente Concurso Públicos. 
5.6.9 - Receberá nota 0,00 (zero) os candidatos classificados na prova escrita que não apresentarem títulos. 

 
6-  DO RESULTADO FINAL 
6.1  – Os candidatos que somente prestarão a prova escrita, serão classificados em ordem decrescente, de acordo 
com a média final obtida. 
6.2 –  Para os candidatos que farão apenas prova escrita e títulos, a classificação será em ordem decrescente, de 
acordo com a média final, resultante da soma algébrica obtida pela soma da nota da prova escrita com a nota da prova 
de títulos. 
6.3  – Serão considerados classificados, os candidatos com Média de Classificação Final igual ou superior a 50 (cin-
quenta) pontos. 
6.4  – Na classificação final, dentre candidatos com igual número de pontos, serão fatores de preferência, na ordem 
de posicionamento: 
a) idade igual ou superior a 60 anos, até o último dia de inscrição neste Concurso, de acordo com o previsto no pará-
grafo único do artigo 27 da Lei nº 10.741, de 01/10/2003 (Estatuto do Idoso); 
b) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Específicos; 
c) Candidato que obtiver maior nota na prova de Conhecimentos Gerais e Legislação; 
d) Candidato que obtiver maior nota na prova de Língua Portuguesa; 
e) Candidato mais idoso. 

 
7. DOS PRAZOS PARA RECURSOS 
7.1 – O candidato poderá interpor recurso nos seguintes casos e prazos: 
7.1.1 – Com relação à homologação das inscrições, no prazo de 02 (dois) dias, a contar do primeiro dia útil subsequen-
te ao da publicação do edital de homologação das inscrições. 
7.1.2 – Com relação à prova escrita (questões objetivas), no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil 
subsequente ao da publicação do gabarito.  
7.1.3 – Com relação à prova de títulos, no prazo de 02 (dois) dias úteis a contar do primeiro dia útil da publicação das 
notas das respectivas provas. 
7.1.4 – Com relação às incorreções ou irregularidades constatadas na execução do concurso, no prazo de 02 (dois) 
dias úteis, a contar da ocorrência das mesmas. 
7.2 -O recurso deverá ser individual, com a indicação da questão em que o candidato se julga prejudicado, deixando 
clara sua solicitação (alteração de resposta ou anulação da questão), e devidamente fundamentado, comprovando as 
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alegações com citação das fontes de pesquisa, páginas de livros, nome dos autores, bibliografia específica, entre ou-
tros, juntando cópia dos comprovantes, devendo o mesmo ser dirigido à Comissão Especial de Concurso e protocolado 
na Prefeitura Municipal de Medianeira, não havendo outra forma de envio de recursos. 
7.3 – Será indeferido liminarmente o recurso que não estiver fundamentado ou for interposto fora do prazo, bem como 
os que contenham erro formal e ou material, em sua elaboração ou procedimentos que sejam contrários ao disposto 
nesse Edital. 
7.4 - Se da análise de recursos resultar anulação de questões, essas serão consideradas como respondidas correta-
mente por todos os candidatos. Se resultar alteração de gabarito, as provas de todos os candidatos serão corrigidas 
conforme essa alteração e seu resultado final divulgado de acordo com esse novo gabarito. 
7.5 – Os recursos indeferidos liminarmente não estão sujeitos à análise do mérito, mesmo que devidamente fundamen-
tados. 
 
8 - DA CONVOCAÇÃO 
8.1 - Após a realização do Concurso Público, no momento adequado, o Município de Medianeira convocará os candida-
tos classificados no limite de vagas para assumirem o cargo para o qual concorreram e para o qual se classificaram no 
limite de vagas. 
8.1.1-O candidato que deixar de comparecer no prazo estipulado no edital de convocação, será tido como desistente e 
substituído, na sequência, pelo classificado imediatamente posterior. 
8.1.2-É facultado ao candidato, quando convocado para assumir o cargo, solicitar a sua reclassificação mediante re-
querimento protocolizado junto ao Protocolo Geral de Município e endereçado ao Departamento de Recursos Huma-
nos, deslocando-se para o final da ordem de classificação. 
8.2 - Será convocado para tomar as providências cabíveis o candidato que se classificar no limite de vagas ou que, for 
convocado após o limite de vagas, como candidato remanescente. 
8.2.1-É de responsabilidade do candidato aprovado manter o seu endereço atualizado junto ao Departamento de Re-
cursos Humanos, mediante requerimento protocolizado junto ao Protocolo Geral do Município de Medianeira. 
8.3- Os editais relativos às etapas posteriores à divulgação da homologação do resultado do Concurso Público serão 
organizados e publicados pelo Município de Medianeira, que fixará as etapas a serem cumpridas pelo candidato, dando 
ampla publicidade das mesmas. 
8.4 - O candidato que não atender aos prazos de editais, não comparecer ao local indicado ou não satisfizer as exigên-
cias previstas será eliminado do Concurso Público e dará ao Município de Medianeira o direito de convocar o próximo 
candidato classificado. 
8.5- O candidato convocado deverá atender ao que estabelece o edital e apresentar a seguinte documentação: 

a) Cédula de Identidade; 
b) Certidão de Nascimento ou de Casamento, conforme o caso; 
c) Cadastro de Pessoa Física na Receita Federal (CPF); 
d) Cartão do PIS/PASEP, se possuir; 
e) Certidão de Nascimento dos filhos menores \ 
f) Certidão de quitação eleitoral atualizada emitida pela justiça eleitoral que poderá ser retirada pelo site 

www.tse.gov.br; 
g) Documento que comprove a escolaridade exigida para assumir o emprego; 
h) Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação, se for masculino; 
i) Título de Eleitor e comprovante de votação na última eleição; 
j) Declaração de que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, empregos e cargos 

públicos, nos termos do inciso XVI do Art. 37 da Constituição Federal e incisos XVI e XVII do Art. 27 da Consti-
tuição do Estado do Paraná; 

k) Declaração de bens e valores que integram o patrimônio privado, conforme prescrito no Art. 32 da Constituição 
do Estado do Paraná, no Decreto Estadual n° 4.202 de 30 de maio de 2001, na Lei Estadual n° 13.047 de 16 
de janeiro de 2001 e na Lei n° 8.429 de 02 de junho de 1992; 

l) Uma fotografia 3x4, recente; 
m) Declaração de não demissão do serviço público municipal, estadual ou federal; 
n) Comprovante da idade mínima de 18 anos e da nacionalidade brasileira, ou estrangeira na forma da lei, medi-

ante apresentação de fotocópia da Certidão de Nascimento ou da Certidão de Casamento; 

http://www.tse.gov.br/
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o) Atestado de antecedentes criminais, passado pelo Distribuidor Público, do local de residência ou domicílio do 
candidato; 

p) Duas (2) cópias da Carteira de Trabalho onde consta o número, a série e a qualificação da mesma; 
q) Uma ( 1) cópia do comprovante de registro profissional, quando o emprego exigir; 
r) Uma ( 1) cópia do comprovante de endereço atualizado; 
s) Quaisquer outros documentos necessários, à época da convocação. 

8.5.1-Os modelos dos documentos mencionados nos incisos X, XI e XIII serão fornecidos pelo município. 
8.6 - Os documentos previstos no item 8.5 deverão ser apresentados na forma de fotocópia autenticada ou mera foto-
cópia, desde que o candidato apresente o original para conferência no local da entrega. 
8.7 - O não cumprimento dos prazos, a não apresentação da documentação prevista ou a não comprovação do requisi-
to para a nomeação no emprego especificado neste Edital, mesmo para os que vierem a ser criados em legislação su-
perveniente ou forem considerados necessários, impedirá a nomeação do candidato e implicará na eliminação do Pro-
cesso Seletivo Público e na nulidade da classificação e na perda dos efeitos, sem prejuízo das sanções penais aplicá-
veis, sendo convocado o candidato seguinte para preencher a vaga, atendendo-se ao estabelecido neste edital. 
 
9. DA VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO 
9.1 - O presente Concurso Público terá validade por 02 (dois) anos a contar da data de publicação da homologação do 
resultado final, prorrogável uma vez, por igual período, a critério do Poder Executivo Municipal. 
9.2 - A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a expectativa de direito à nomeação, ficando a concretiza-
ção deste ato, condicionado à observância das disposições legais pertinentes, da rigorosa ordem de classificação, do 
prazo de validade e a necessidade do serviço público. 
 
10. DA COORDENAÇÃO GERAL DO CONCURSO 
10.1 A Coordenação Geral do Concurso estará a cargo do Instituto Superior de Educação,Tecnologia e Pesquisas SA-
BER, vencedor da Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 014/2014 – tipo Técnica e Preço, através de seus 
departamentos competentes, a quem caberá os trabalhos de recebimento e homologação das inscrições, conferência 
de documentos, confecção de editais, elaboração das provas através de sua Banca Examinadora, aplicação, fiscaliza-
ção, coordenação e demais atos pertinentes a aplicação das provas, durante todo o processamento de Concurso. 
10.2 - Não poderão participar do Concurso Público, os membros de quaisquer das comissões deste certame e os pro-
fissionais responsáveis pela elaboração das provas escritas objetivas, assim como seus parentes consanguíneos ou 
por afinidade, em linha reta ou colateral, até terceiro grau. 
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1 - Se aprovado e convocado, o candidato deverá, por ocasião da posse, apresentar todos os documentos exigidos 
pelo presente Edital bem como outros que lhe forem solicitados no Edital de Convocação, acarretando, o descumpri-
mento deste requisito, na perda do direito a vaga e conseqüente não nomeação. 
11.2 - Para efeito de admissão, fica o candidato convocado sujeito a aprovação em exame médico e psicológico e 
apresentação dos documentos legais que lhe forem exigidos. 
11.3 – Os candidatos aprovados e convocados irão prestar serviços na jurisdição territorial do município de Medianeira, 
podendo ser na sede, distritos, vilas e/ou localidades, de acordo com as necessidades da administração do município. 
11.4 - A convocação para nomeação dar-se-á por Edital, publicado no jornal Órgão Oficial do Município, em mural e no 
site oficial da Prefeitura do Município de Medianeira - PR  e por outra forma que se julgar necessária.  
11.4.1 - Os aprovados serão chamados única e exclusivamente para preenchimento de vagas existentes, de acordo 
com a necessidade do serviço público municipal.  
11.5 - Caso venha a mudar de endereço e telefones mencionados no ato da  inscrição do concurso, o candidato apro-
vado terá a responsabilidade de manter seus dados cadastrais (endereços e telefone) atualizados,  protocolizando na 
Prefeitura Municipal de Medianeira.  
11.6 - O candidato classificado que não comparecer no prazo determinado no Edital de Convocação, para assumir a 
vaga ofertada, será automaticamente eliminado deste Concurso Público. 
11.7 -. O candidato nomeado terá estabilidade  no cargo quando cumprir os requisitos do estágio probatório de 36 (trin-
ta e seis meses) de efetivo exercício conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Medianeira – PR. 
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11.8 - O ato de inscrição implica na aceitação destas e demais condições do presente Edital, em caso de classificação 
e nomeação, a observância do Regime Jurídico nele indicado. 
11.9- A verificação em qualquer época, de declaração falsa ou inexata de dados constantes da ficha de inscrição, bem 
como a apresentação de documentos falsos ou a prática de atos dolosos pelo candidato, importará na anulação de sua 
inscrição e de todos os atos dela decorrentes, sem prejuízo de outros procedimentos legais. 
11.10 - Os cartões resposta deste Concurso Público serão arquivados pela instituição responsável pela elaboração e 
correção das provas e serão mantidos pelo período de seis (06) meses, findo o qual, serão incinerados. 
11.11- O candidato nomeado terá direito somente ao vale transporte coletivo urbano municipal o qual será fornecido 
pelo Município de Medianeira através da divisão de recursos humanos, sendo descontados 6% do vencimento base do 
servidor. 
 
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1 - Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Especial de Concurso, com auxílio da Procurado-
ria Jurídica do Município. 
12.2–Fazem parte deste Edital o Anexo I – Dos  Conteúdos Programáticos, Anexo II – das atribuições de cada cargo, 
Anexo III – Solicitação de Isenção de Inscrição, Anexo IV – Requerimento de Reserva de Vagas – PNE e/ou Provas 
Especiais, Anexo V - Requerimento de Recurso, Anexo VI – Quadro de Avaliação dos Títulos e Anexo VII – Cronogra-
ma. 
12.3 - Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Prefeitura do Município de Medianeira, Estado do Paraná, em 08 de junho de 2015. 
 
 

 
Ricardo Endrigo  

Prefeito  
 
 
 

Erci Baldissera 
   Presidente da Comissão Especial de Concurso Público  
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
 

Anexo I – Conteúdos Programáticos 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Para os cargos que exijam como escolaridade o ensino fundamental completo: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica. Flexão do substantivo e adjetivo (gênero 
e número). Uso de conectivos. Emprego dos pronomes. Pontuação. Conhecimentos básicos de concordância nominal e 
verbal. 
Obs. Serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
Para os cargos do ensino superior: 
Interpretação de textos. Ortografia oficial. Divisão silábica. Acentuação gráfica e crase. Flexão do substantivo e adjetivo 
(gênero e número). Emprego das classes de palavras. Pontuação. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e 
verbal. Significação das palavras: sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos. Sintaxe da oração e do período. Re-
dação de correspondências oficiais. 
Obs. Serão cobradas as alterações promovidas pelo novo Acordo Ortográfico. 
 
MATEMÁTICA 
Para os cargos que exijam como escolaridade o ensino fundamental  completo: 
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medida no Brasil. 
Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Razão e Proporção. Porcentagem e 
juros simples. Análise e interpretação de gráficos e tabelas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO PARA TODOS OS CARGOS 
 
Fundamentos históricos e geográficos do Brasil. República Velha (1889 e 1930). A Revolução de 1930 e a Era Vargas. 
O Estado Novo (1937 a 1945). República Liberal-Conservadora (1946 a 1964). Governos militares. A Nova República. 
Brasil Contemporâneo.  Atualidades: Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, soci-
edade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, problemas ambientais. 
Interação entre o clima, a vegetação, o relevo, a hidrografia e o solo no espaço natural brasileiro. Os recursos minerais 
e energéticos brasileiros, produção e consumo, conservação e esgotamento. Aspectos históricos e geográficos do Mu-
nicípio: Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 e suas atualizações. (arts. 1º a 14 e arts. 37 a 43).  

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
ADVOGADO 
 
Direito Constitucional: Constituição Federal de 1988, alterações e complementações.   Direito Administrativo: Adminis-
tração Pública Direta e Indireta, Regime Jurídico Administrativo, Serviços Públicos, Poder de Polícia, Restrições do Es-
tado Sobre a Propriedade Privada, Atos Administrativos, Contratos Administrativos, Licitação, Entidades Paraestatais e 
Terceiro Setor, Órgãos Públicos e Servidores Públicos, Processo Administrativo, Responsabilidade Extracontratual do 
Estado, Bens Públicos, Controles da Administração Pública, Improbidade Administrativa.  Principais leis: 8.666/93, 
10.520/02, 11.079/04, 8.429/92, Lei Complementar 101/2000, Emendas Constitucionais nº 19, 20, 41 e 47.  Direito Civil: 
Código Civil – Parte Geral, Parte Especial e Livro Complementar. Lei de Introdução ao Código Civil.  Direito Processual 
Civil: Código de Processo Civil – Do Processo de Conhecimento, Do Processo de Execução, Do Processo Cautelar, 
Dos Procedimentos Especiais, Das Disposições Finais e Transitórias.  Direito do Trabalho e Processual do Trabalho: 
Consolidação das Leis do Trabalho – Introdução, Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho, Das Normas Especiais de 
Tutela do Trabalho, Do Contrato Individual de Trabalho, Da Organização Sindical, Das Convenções Coletivas de Traba-
lho, Do Processo de Multas Administrativas, Da Justiça do Trabalho, Do Ministério Público do Trabalho, Do Processo 
Judiciário do Trabalho, Das Disposições Finais e Transitórias.  Direito Penal: Código Penal – Parte Geral e Parte Espe-
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cial. Efeitos civis e trabalhistas da sentença penal.  Principais Leis: Crimes de sonegação fiscal (lei nº 4.729/65), Crimes 
contra a Ordem Tributária e a Ordem Econômica (lei nº 8.137/90 e lei nº 8.176/91). Crimes contra o Sistema Financeiro 
Nacional (Lei nº 7.492/86). Crimes falimentares (Lei nº 11.101/05).  Direito Tributário: Código Tributário Nacional – Dis-
posição Preliminar, Sistema Tributário Nacional, Normas Gerais de Direito Tributário, Disposições Finais e Transitórias. 
Princípios Constitucionais Gerais e Tributários. Tributos: Conceitos, espécies, classificação, função. Direito Constitucio-
nal Tributário. Direito Ambiental: Direitos Coletivos e Interesses Difusos. Competências Legislativas, Executivas, Admi-
nistrativas e Judiciais para a Proteção Ambiental e Cultural. Política Nacional do Meio Ambiente (lei nº 6.938/81). Sis-
tema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Código Florestal (lei nº 4.771/65). Código de Águas (lei nº 9.433/97). 
Concessão Florestal (lei nº 11.284/06). Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei no 9.985/00). Ação Popu-
lar. Ação Civil Pública. Ação de Desapropriação. Ação Discriminatória. Ações Privadas auxiliares de proteção ambien-
tal. Espaços Ambientais Protegidos e Unidades de Conservação. Tombamento e Limitações Ambientais. Bens Ambien-
tais e Culturais. Patrimônio Ambiental, Cultural, Histórico, Artístico, Arqueológico, Genético. Proteção da Biodiversidade 
e da Sociodiversidade. Licenciamento Ambiental. Estudos de Impacto Ambiental (EIA). Relatório de Impacto Ambiental 
(RIMA) e outros estudos e relatórios. Dano Público Ambiental e Cultural. Responsabilidade Civil dos particulares e do 
Estado. Responsabilidade objetiva. Crimes Ambientais (lei nº 9.605/98). Infrações administrativas (decreto nº 6.514/08). 
Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica.  
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Conhecimentos básicos - Princípios e diretrizes do SUS e as políticas públicas de saúde; História do PCAS/ESF 
Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde: (Cadastramento as famílias; Urbanização, Industrializa-
ção e epidemias; Indicadores de saúde; O diagnóstico comunitário; Planejamento); Interpretação demográfica; Meio 
Ambiente: (Água, solo e saúde); Medidas de saneamento básico;; Saúde Bucal; Alimentação e Nutrição; A saúde nas 
diversas fases da vida: ( Transformações do Corpo Humano, Planejamento Familiar, Fecundação e Gestação, Pré-
Natal e o ACS, Riscos na Gravidez, Parto e Nascimento Humanizado, Puerpério: Direitos da Criança, Amamentação, 
Critérios de Risco Infantil, Crescimento e Desenvolvimento, Doenças mais Comuns na Infância, Acidentes e Violência à 
Criança, Puberdade e Adolescência, O Perfil do Idoso, Prevenção de Acidentes).Conhecimento sobre as principais  
doenças Infecciosas e Parasitárias:  DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, 
esquistossomose, febre amarela, filariose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, 
malária, meningite, peste, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras do-
enças do aparelho respiratório e circulatório. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do car-
go.Constituição Federal de 1988  e suas alterações. (arts. 1º a 14, arts.37 a 43  e arts. 196 a 200) Lei Orgânica e Esta-
tuto do Servidor Municipal. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
 
Legislação de Serviço Social. Ética profissional. Lei de Regulamentação da profissão. Possibilidades e limites de atua-
ção do assistente social. O Serviço Social no Brasil. História do Serviço Social. Políticas Sociais. Relação Esta-
do/Sociedade. A Propriedade e a Renda no Brasil. Contexto histórico, atualidade e neoliberalismo. Desigualdade social. 
Políticas de Seguridade e Previdência Social. Constituição Federal de 1988. Políticas de Assistência. Lei Orgânica de 
Assistência Social (LOAS). Sistema Único de Assistência Social (SUAS) Políticas de Saúde. Sistema Único de Saúde 
(SUS). Lei Orgânica da Saúde (LOS). Políticas Educacionais. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Política Nacional 
do Idoso. Estatuto do Idoso. Estatuto da Criança e do Adolescente. Política da Pessoa Portadora de Deficiência. De-
senvolvimento de Comunidade. Evolução Histórica do Desenvolvimento de Comunidade. Possibilidades e limites da 
prática do serviço social em empresas. Relações de trabalho, Qualidade de Vida e Saúde do Trabalhador. Família e 
Sociedade. Outros assuntos relacionados diretamente com a área de atuação do cargo. Constituição Federal de l988 e 
suas alterações ( arts 1° a 14, arts 37 a 43 e arts 196 a 200).   Lei Orgânica e Estatuto do Servidor Municipal. 
 
CONTADOR  

Contabilidade Geral: objetivo, finalidade, conceito, objeto e campo de atuação. Patrimônio e suas variações. Contas 
(conceito, tipo e plano de contas). Escrituração: métodos, diário, razão e livros auxiliares. Registro de operações mer-
cantis e de serviços. Provisões: depreciação, amortização e exaustão. Ajustes e levantamento de demonstrativos finan-
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ceiros (balanço Patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração das mutações do patrimônio liqui-
do e demonstração das origens e aplicações de recursos). Participações societárias (conceito, classificação e formas). 
Contabilidade Societária: Cisão, Incorporação e Fusão. Partes relacionadas, Contabilidade gerencial: noções prelimina-
res (características da contabilidade gerencial). Análise de balanços como instrumento de avaliação de desempenho 
(análise vertical, análise horizontal e análise por quocientes – liquidez, atividade e rentabilidade). Auditoria: noções bá-
sicas de auditoria interna, natureza e campo de atuação da auditoria: auditoria governamental, campo de atuação, 
classificação, aplicação, auditoria externa ou independente, normas CVM. Contabilidade Intermediária: conceitos, fun-
ções, aplicações. Contabilidade Pública: conceito, campo de atuação. Bens públicos, entidades públicas, conceito e 
classificação. Orçamento: conceito, elaboração e regime orçamentário. Créditos adicionais: conceito e classificação. 
Receitas e despesas orçamentárias: estágios e classificação. Sistema de contas: conceito e classificação; demonstrati-
vos contábeis: balanço orçamentário, financeiro e patrimonial e demonstrativo das variações patrimoniais; SIAFI (Sis-
tema integrado de administração financeira), contabilidade orçamentária, financeira e patrimonial: despesas e receitas 
segundo as categorias econômicas. Classificação funcional programática: código e estrutura. Programa de trabalho de 
governo (demonstrativo de funções), LOA, LDO, Lei orçamentária, orçamento-programa, programas e sub-programas 
por projetos e atividades. Comparativo da receita orçada com a arrecadada. Comparativo da despesa autorizada com a 
realizada. Demonstrativo da dívida flutuante (restos a pagar). Controladoria no setor público: conceito, classificação, 
forma de atuação, objetivos. O controle no setor público. controle interno e controle externo: o exercício do controle na 
gestão pública: regulamentação legal. Legislação: Lei 4.320/64; Lei 6.404/76. Lei 9.430/96. Lei 10.406/02. Lei comple-
mentar nº 101/00. Lei complementar nº 123/2006. Lei complementar nº 116/2003. Instrução Normativa SRF nº 459/04. 
Instrução Normativa SRF nº 971/09. Instrução Normativa SRF nº 480/04. Resolução CFC 750/93. Demonstração do 
Resultado do Exercício, Despesas e Outros Resultados Operacionais, Demonstração das Mutações do Patrimônio Lí-
quido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Consolidação das Demonstrações 
Contábeis, Estrutura das Demonstrações Contábeis, Análise dos Balanços, Análise da Liquidez e do Endividamento, 
Análise da Rotatividade, Análise da Rentabilidade, Alavancagem Financeira, Grupos de Contas do Balanço Patrimonial, 
Depreciação e Exaustão.Tópicos contemporâneos de Contabilidade Geral. Lei 8.666/93. Constituição de l988 e suas 
alterações (arts. 145 a 169). Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP. Normas Brasileiras de Con-
tabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP. Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica Aplicada ao Setor Pú-
blico (NBCASP-NBC T 16). Código Tributário Municipal. Ética profissional. Toda legislação citada anteriormente e suas 
respectivas alterações e complementações até a publicação deste Edital. 
 
MÉDICO CLÍNICA GERAL  
 
Clínica Cirúrgica: Choque. Queimaduras. Gangrenas. Fraturas em geral. Principais fraturas. Torções. Luxações. Trau-
matismos. Lesões traumáticas do crânio, coluna vertebral, tórax, abdome e dos membros. Apendicite e hérnias abdo-
minais. Oclusão intestinal. Osteomielite e tumores dos ossos. Afecções cirúrgicas do aparelho genital. Abdome agudo. 
Feridas cirúrgicas. Préoperatório. Pós-operatório.Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias: 
DST/AIDS, cólera, coqueluche, dengue, difteria, doença de chagas, escabiose, esquistossomose, febre amarela, filari-
ose, hanseníase, hepatites, herpes, histoplasmose, leishmaniose, leptospirose, malária, meningite, peste, poliomielite, 
raiva, rubéola, sarampo, tétano, toxoplasmose, tuberculose, gripes e outras doenças do aparelho respiratório e circula-
tório.Medicina Interna: Doenças do Sistema Nervoso: acidentes vasculares cerebrais, comas com e sem sinais de loca-
lização, convulsões, epilepsia, infecções do sistema nervoso, distúrbios do sistema nervoso periférico, miastenia gravis, 
doença de Parkinson, demência e depressão. Doenças Endócrino-Metabólicas e Distúrbios Hidroeletrolíticos e Ácidos-
Básicos: distúrbios ipotálamohipofisários, distúrbios da tireóide, do córtex e medula da supra-renal, diabete melito tipo I 
e II, desidratação hiper e hipotônica, hiper e hipocalemia, acidose e alcalose metabólicas e respiratórias, desnutrição, 
hiper e hiponatremia, hiper e hipocalcemia, hiper e hipomagnesemia. Doenças do Aparelho Respiratório: doenças das 
vias aéreas superiores, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, tuberculose, doenças da pleura, sar-
coidose, câncer de pulmão, tromboembolia pulmonar, doenças pulmonares ocupacionais. doenças do sistema cardio-
vascular: arritmias cardíacas, insuficiência cardíaca, corpulmonale, miocardiopatia dilatada, endocardite infecciosa e 
pericardites, hipertensão arterial sistêmica, dislipidemias, doença isquêmica coronariana. Doenças do Rim e Trato-
urinário: insuficiência renal aguda e crônica, glomerulonefrites, nefrolitíase, infecções urinárias alta e baixa. Distúrbios 
Reumatológicos: artrite reumatóide, lupus eritematoso sistêmico, esclerodermia, gota, artrite séptica, dermatomiosite, 
osteoporose. Desordens do Sistema Gastrointestinal: esofagites e câncer do esôfago, úlcera péptica, câncer gástrico, 
pancreático e colônico, colite ulcerativa, doença de Crohn, apendicite aguda, pancreatites, obstrução intestinal, hepati-
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tes, cirrose hepática, doença diverticular do cólon. Doenças Infecciosas e Parasitárias: febre de origem indeterminada, 
septicemia, infecções bacterianas e virais, doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, tétano, botulismo, leptospirose, 
malária, leishmaniose, toxoplasmose, parasitoses intestinais. Doenças Hematológicas: anemias, leucemias, linfomas, 
discrasias sanguíneas. Emergências Médicas: parada cardiorrespiratória, insuficiência respiratória aguda, choques, 
hemorragia digestiva alta e baixa, queimaduras, afogamentos, intoxicações e envenenamentos, mordedura e picadas 
de animais peçonhentos. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 
8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde da Família (PSF).  
 
MÉDICO PEDIATRA  
 
 Recém-nascido: Anamnese e exame físico. Características normais do recém-nascido. Atendimento na sala de parto. 
Infecções pré-natais. Pré-maturidade e pós-maturidade. Distúrbios metabólico e Hidroeletrolíticos. Distúrbios causados 
por uso de drogas pela gestante. Traumatismos durante o parto; icterícia neonatal. R.N. de alto risco, Quimioterapia e 
Antibioticoterapia usados nos R.N. . Lactentes e criança de outras faixas etárias: alimentação do lactente sadio. Cres-
cimento e desenvolvimento baixa estatura, obesidade. imunização; desidratação e reidratação. Desnutrição e principais 
avitaminoses. Anemias na infância. Febre reumática e artrite reumática infantil. Abdome agudo na infância. Problemas 
urológicos na infância. Síndrome disabsortiva. Afecções de vias respiratórias altas. Asma Brônquica e bronquiolite: 
G.N.D.A. Síndrome nefrótica e infecção urinária. I.C.C.. Endocardite. Miocardite. Doenças infecciosas e parasitárias 
(pneumopatias, doenças exantemáticas, meningite,. meningoencefalites, tuberculose, gastroenterites, protozooses e 
helmintoses). Convulsões. Genética em pediatria. Noções de intoxicações exógenas. Quimioterapia das infecções. Do-
enças hemorrágicas; neoplasias.  Leucemias. Ginecologia Pediátrica. Nutrição parenteral. Grande queimado. Trata-
mento de urgência. Endocrinopatias. Lúpus Eritematoso sistêmico. Dermatomiosite. Osteomielite. SIDA e infecções 
oportunistas. Insuficiência renal aguda e crônica. Afecções dermatológicas. Aspectos de higiene relativos a Genética 
humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. 
Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde mental; 
Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e tratamento das 
seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças res-
piratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. 
Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doen-
ças produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. 
Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. 
Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas 
por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. 
Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose 
sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros 
agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Fila-
riose. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e 
portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família (PSF). Constituição Federal 
de 1988 (arts. 196 a 200.). Outros assuntos relacionados a área de atuação do cargo.   
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA  
 
Propedêutica da gravidez. Desenvolvimento morfológico e funcional do feto. Trocas materno-ovulares. Endocrinologia 
da gravidez. Modificações sistêmicas da gravidez. Assistência pré-natal. Contratilidade uterina. Discinesias. Mecanismo 
de parto. Estudo clínico e assistência ao parto. Analgesia e anestesia em obstetrícia. Doenças intercorrentes no ciclo 
grávido puerperal. Hiperemese gravídica. Doença hipertensiva específica da gestação (DHEG). Abortamento. Prenhez 
ectópica. Neoplasias trofoblásticas gestacionais. Placenta prévia. Descolamento prematuro de placenta. Doença hemo-
lítica perinatal. Embolia amniótica. Distúrbios da hemocoagulação. Secundamento normal e patológico. Puerpério nor-
mal e patológico. Patologia da placenta, cordão e membranas. Polidramnia. Oligodramnia. Amniorrexe prematura. Parto 
prematuro. Gemelidade. Gestação de alto-risco. Sofrimento fetal. Gravidez prolongada. Anomalias congênitas. Distó-
cias. Desproporção fetopélvica. Apresentações anômalas. Tocotraumatismos materno e fetal. Fórceps. Ginecopatias de 
causa obstétrica. Operação cesariana. Esterilizaçãocirúrgica. Histerectomia-cesarea. Indicações cirúrgicas no ciclo ges-
tatório. Medicina fetal. Noções de terapêutica fetal. Indicações e noções para interpretação de métodos propedêuticos: 
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ultra-sonografia, cardiotocografia, dopplerfluxometria. Noções em embriologia. Fisiologia e fisiopatologia do ciclo mens-
trual. Patologias endócrinas. Patologia vulvar. Patologia vaginal. Patologia cervical. Patologia uterina. Patologia ovaria-
na. Doenças Sexualmente Transmissíveis. Tuberculose genital. Distonias dos órgãos genitais. Climatério. Esterilidade 
conjugal. Propedêutica ginecológica. Cirurgias ginecológicas. Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias. Assuntos: 
Aspectos de higiene relativos a Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Sane-
amento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Princi-
pais doenças profissionais. Saúde mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, 
formas clínicas, profilaxia e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. 
Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Ar-
boviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. 
Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. 
Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granu-
loma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoá-
rios: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas 
por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. 
Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  
Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose.Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e dire-
trizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Sa-
úde  da Família (PSF). Constituição Federal de 1988 (arts. 196 a 200.). Outros assuntos relacionados a área de atua-
ção do cargo.   
 
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA  
 
Conhecimentos Específicos - Ortopedia - Assuntos: Fraturas e luxações da cintura escapular e membro superior. Fratu-
ras e luxações da bacia e membro inferior. Fraturas, entorses e luxações da coluna vertebral. Fraturas expostas. Pseu-
doartrose e retardo de consolidação. Osteomielite hematogênica aguda – Osteomielite crônica. Síndromes dolorosas 
do ombro – cervicobraquialgia. Tuberculose osteoarticular. Paraplegia pótica. Tumores benignos e malignos. Poliomieli-
te – seqüelas nos membros inferiores. Artrose em geral: Artrose coxofemural e do joelho, deformidades da coluna ver-
tebral. Paralisia cerebral. Luxação congênita do quadril – Pé torto congênito. Lesões vasculares e dos nervos periféri-
cos em Ortopedia e Traumatologia. Lombalgia – Hérnia de disco lombar. Doença de Legg-Calvé-Perthes. Osteocondri-
tes. Osteocondrites dissecantes de joelho. Afecções ósseas devidas a distúrbios endócrinos. Afecções granulomatosas 
do esqueleto.Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias. Assuntos: Aspectos de higiene relativos a Genética huma-
na e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimento. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo 
e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do trabalho. Principais doenças profissionais. Saúde mental; Doen-
ças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diagnóstico, formas clínicas, profilaxia e tratamento das seguin-
tes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças respirató-
rias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. Po-
liomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças 
produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reumática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Es-
tafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Té-
tano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por 
Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. 
Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças causadas por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose 
sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Leptospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros 
agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Fila-
riose. Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e 
portarias atuais. Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família (PSF). Constituição Federal 
de 1988 (arts. 196 a 200.). Outros assuntos relacionados a área de atuação do cargo.   
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MÉDICO INTERVENCIONISTA (SAMU) 
 
Atendimento Pré-Hospitalar de Urgência em: Politraumatizados: traumatismos não-intencionais, violência e suicídio; 
trauma com múltiplas vítimas:  triagem e prioridade de atendimento e transporte; primeiro atendimento: ABCDE do 
trauma; avaliação do  coma; choque hipovolêmico e ressucitação hidroeletrolítica; manejo das vias aéreas no paciente 
politraumatizado; traumas: torácico, abdominal, cranioencefálico, de coluna, músculo-esquelético, de face e pescoço e 
da pelve. Doenças cardiovasculares: sintomas mais comuns; insuficiência cardíaca; arritmias; cardiopatia isquêmica; 
hipertensão arterial sistêmica. Distúrbios ginecológicos e obstétricos: sangramento vaginal; gravidez ectópica; doença 
hipertensiva da  gravidez; violência sexual; parto de emergência. Pediatria: acidentes; asma aguda; ceto-acidose diabé-
tica; síndrome nefrítica; infecção urinária febril;  distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos; meningites; crises convul-
sivas; dor abdominal aguda; urgências  cardiológicas; choque; parada cardiorespiratória básica; parada cardiorrespira-
tória avançada. Doenças psiquiátricas: depressão; ansiedade; dependências químicas. Distúrbios metabólicos: diabete 
mellitus; distúrbios acido - básicos; doenças da tireóide. Doenças respiratórias: infecção respiratória; asma brônquica; 
DBPOC; insuficiência respiratória; carcinoma  brônquico; tuberculose; Higiene – Doenças Infecciosas e Parasitárias. 
Assuntos: Aspectos de higiene relativos a Genética humana e Saúde Pública. Higiene individual. Água de abastecimen-
to. Saneamento básico. Ar e poluição da atmosfera. Solo e clima. Nutrição e higiene dos alimentos. Higiene do traba-
lho. Principais doenças profissionais. Saúde mental; Doenças infecciosas e parasitárias - etiologia, epidemiologia, diag-
nóstico, formas clínicas, profilaxia e tratamento das seguintes entidades nosológicas: doenças causadas por vírus, Sín-
drome da Imunodeficiência Adquirida. Doenças respiratórias agudas. Influenza. Pneumonia primária atípica. Rubéola. 
Sarampo. Herpes Simples. Varicela. Herpes Zoster. Poliomielite. Echo-vírus. Coxsackie. Caxumba. Raiva. Hepatite por 
vírus. Arboviroses. Linfogranuloma venéreo. Doenças produzidas por bactérias: Infecções estreptocócicas. Febre Reu-
mática. Febre Maculosa. Endocardites bacterianas. Estafilococcias. Pneumonias bacterianas. Tuberculose pulmonar. 
Lepra. Difteria. Shigelose. Febre Tifóide. Brucelose. Tétano. Cólera. Uretrites gonocócicas. Meningites. Cancro mole. 
Granuloma Inguinal. Listeriose; Doenças produzidas por Riquétsias: Riquetsioses. Febre Q; Doenças causadas por 
protozoários: Doença de Chagas. Amebíase. Malária. Leishmaniose tegumentar e visceral. Toxoplasmose; Doenças 
causadas por fungos: Micoses cutâneas. Blastomicose sul-americana; Doenças causadas por Espiroquetídeos: Lep-
tospirose. Sífilis; Doenças causadas por vermes e outros agentes: Ancilostomíase. Ascaridíase. Oxiuríase. Giardíase. 
Trichuríase.  Teníase. Cisticercose. Estrongiloidíase. Filariose.Saúde Pública: Sistema Único de Saúde (SUS): seus 
princípios e diretrizes. Leis (8.080/90 e 8.142/90). Normas e portarias atuais. Norma Operacional Básica 
(NOB/SUS/96). Programa Saúde  da Família (PSF). Constituição Federal de 1988 (arts. 196 a 200.). Outros assuntos 
relacionados a área de atuação do cargo.   
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Clínica médica: processos gerais de exploração clínica: inspeção, palpação, percussão, termometria clínica. Clínica dos 
aparelhos: digestivo, respiratório, circulatório, urinário, genital feminino e masculino e pele. Toxicoses. Choque. Quei-
maduras. Traumatismos. Análises clínicas: interpretação de: hemograma, urinálise, técnicas de exame de fezes, pes-
quisa de uréia, glicose, creatinina, colesterol, transminases e fosfatases. Microbiologia. Função hepática. Função tireói-
de. Função renal. Eletrólitos e equilíbrio ácido-básico. Anatomia Patológica: técnica de necropsia dos caninos, felinos e 
aves; colheita de material;. exames “post-mortem”. Aspectos gerais das lesões produzidas por agentes biológicos: ví-
rus, bactérias, fungos, parasitos e neoplasias. Aparelho respiratório, aparelho urinário, sistema nervoso, aparelho circu-
latório. Doenças infecto-contagiosas e parasitárias de interesse sanitário: etiologia; sintomatologia. Epidemiologia. Di-
agnóstico e profilaxia das principais enfermidades dos animais domésticos. Principais zoonoses de importância em sa-
úde pública: etiologia; sintomatologia; epidemiologia; profilaxia. Agentes de toxinfecções alimentares: aspectos microbi-
ológicos das principais intoxicações e infecções veiculadas ou transmitidas por alimentos. Definições: contaminação; 
taxa de incidência; quarentena; período de incubação; desinfecção; infecção; desinfestação; infestação; endemia; imu-
nidade; fonte de infecção; patogenicidade; hospedeiro; período de transmissibilidade; taxa de mortalidade; zoonoses. 
Legislação sanitária. Anatomia do Aparelho Reprodutivo da fêmea bovina; Reprodução animal: bovicultura;  Sistema de 
inseminação artificial: Tradicional (I.A.) e por Tempo Fixo (I.A.T.F.).  Métodos de detecção das fêmeas em cio.  Prepa-
rativos e técnicas para coleta do sêmen;  Noções sobre as instalações e equipamentos para prática da inseminação em 
bovinos.  Momento favorável para inseminação.  Rufião: tipos, preparo e uso. Legislação relacionada a inseminação 
artificial.  
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 

Anexo II – Atribuições dos cargos 
 
ADVOGADO:  
 
Defender judicial e extrajudicialmente os interesses da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município;  
proceder à execução e à cobrança extrajudicial da divida ativa do Município; prestar consultoria e assessoramento jurí-
dico no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município; exercer o controle de legalidade dos 
atos da Administração Pública Municipal; pesquisar, analisar e interpretar a legislação, regulamentos, doutrina e juris-
prudência, analisar e elaborar minutas de contratos, convênios e outros ajustes de interesse do Município; analisar e 
elaborar peças processuais; propor ações judiciais; analisar e/ou elaborar minutas de leis, decretos e outras modalida-
des normativas; analisar proposições de lei elaboradas pelo Poder Legislativo Municipal; emitir informações, pareceres 
jurídicos e outros sobre assuntos de interesse do Município; atuar em audiências e julgamentos de interesse do Muni-
cípio; outras atividades correlatas prestar assessoria jurídica, emitindo parecer jurídico à Administração Municipal nos 
assuntos relativos à pessoal; licitação; contratos e convênios administrativos; posturas municipais relativas a obras, uso 
e parcelamento do solo, higiene saúde; concessão ou permissão de serviços de utilidade pública;  prestar assessoria à 
Administração Municipal em matéria financeira e tributária, especialmente em assuntos relacionados à: orçamento, 
despesa e gestão financeira do Município; processos por infração de leis tributárias; - cobrança de dívida ativa; - lan-
çamento e arrecadação de tributos; prestar assessoria jurídica à Administração Municipal em matéria relativa à: - desa-
propriação; - doação, reversão, venda, locação e permuta de imóveis; - concessão e permissão de uso de bens munici-
pais; - uso e parcelamento do solo urbano; -serviços externos e notariais, representar o Município em juízo, ativa ou 
passivamente, seja como autor, réu, litisconsorte, assistente ou opoente; fazer cargas dos processos judiciais e devol-
vê-los às secretarias judiciais, sendo exclusivamente responsável pela guarda dos mesmos; participar, por determina-
ção do Procurador Geral, de comissão e grupo de trabalho; exercer outras atividades correlatas por determinação do 
Procurador Geral. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 
 
Competências e habilidades do Agente Comunitário de Saúde. Cadastramento de famílias. Pré-Natal. Parto e Nasci-
mento Humanizado, Puerpério. Aleitamento materno. Vigilância epidemiológica.Conhecimentos básicos: Conceitos bá-
sicos: endemias, epidemia, pandemia, hospedeiros, reservatório, vetores de doenças, via de transmissão de doenças. 
Indicadores de saúde. Interpretação demográfica. Saneamento Básico Meio Ambiente (água, Solo e Saúde). Higiene 
pessoal (bucal). Saúde da criança, do adolescente, da mulher (exames de prevenção ao câncer de mama e cérvico-
uterino), do homem (exames de prevenção ao câncer de próstata), do idoso. Prevenção a acidentes da criança e do 
idoso. Direitos da criança. Direito dos idosos. Alimentação e nutrição. Planejamento familiar. Prevenção e combate ao 
uso de drogas. Conhecimento sobre as principais  doenças Infecciosas e Parasitárias:  DST/AIDS, coqueluche, dengue, 
difteria, doença de chagas, escarlatina, esquistossomose, febre amarela, febre tifóide, hanseníase, hepatites, leptospi-
rose, malária, meningite, parotidite, poliomielite, raiva, rubéola, sarampo, tétano, tuberculose, varicela e outras doenças 
do aparelho respiratório e circulatório. Biologia e controle de roedores, escorpiões e outros peçonhentos. Calendário de 
vacinas. PSF (programa de saúde da família). Sistema Único de Saúde (SUS): Seus princípios, Suas diretrizes, Leis 
(8.080/90 e 8.142/90); Normas e Portarias atuais; Norma Operacional Básica (NOB/SUS/96) e (NOAS/2001). 
 
ASSISTENTE SOCIAL: 
 
Elaborar, executar e avaliar projetos de natureza social, envolvendo grupos, comunidades, associações e organizações 
populares, estabelecendo ações integradas quanto ao atendimento da realidade social; desenvolver ações integradas 
com outros órgãos; o recolhimento e distribuição de doações a entidades carentes; atuar nos postos de saúde, colabo-
rando no tratamento de doenças orgânicas e psicossomáticas, atuando na remoção dos fatores psicossociais e 
econômicos que interferem no tratamento, para facilitar a recuperação da saúde desempenhar outras atividades corre-
latas. 
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CONTADOR: 
 
Executar a contabilidade geral, operacionalizar a contabilidade pública. Elaborar, juntamente com a equipe técnica, a 
proposta orçamentária anual e seus anexos; acompanhamento e controle da execução orçamentária; escriturar e regis-
trar, de modo sistemático, os atos e fatos contábeis bem como as movimentações em geral; examinar e conferir os do-
cumentos comprobatórios relativos às movimentações contábeis; proceder a classificação das despesas e receitas, 
classificando quanto a sua natureza;  manter em dia a escrituração contábil; ter sob a sua guarda os livros e documen-
tos contábeis; controlar e participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas; elaborar e assinar balancetes 
mensais e os balanços: orçamentário, patrimonial, financeiro e das demonstrações de variações patrimoniais, prepa-
rando-os para publicação, sempre que necessário; supervisionar os cálculos de reavaliação do ativo e proceder a de-
preciação dos bens; elaborar resoluções para a criação e suplementação de dotações orçamentárias; elaborar e forma-
lizar a prestação de contas anual; elaborar a prestação de contas de recursos oriundos de órgãos Municipais, Estadu-
ais, Federais e outros órgãos fiscalizadores; planejar, coordenar e acompanhar a prestação dos serviços técnico-
administrativos, cumprindo leis e regulamentos administrativos, em função do interesse público e a serviço da comuni-
dade;  executar tarefas relativas ao setor gestão de pessoal; redigir pareceres, relatórios e laudos em situações que 
requeiram conhecimentos e técnicas contábeis; elaborar e encaminhar as faturas aos municípios consorciados; partici-
par de comissão de sindicância e procedimentos administrativos por determinação superior; responsável pelos materi-
ais, equipamentos, informações e documentos sigilosos da sua área de trabalho; executar e ou desempenhar outras 
tarefas correlatas ao cargo, participar de estudos de política  organizacional, diagnosticando e efetuando análise situa-
cional da estrutura; efetuar todos os pagamentos mediante meio eletrônico ou outra modalidade em lei permitidas. 
 
 
MÉDICO CLÍNICA GERAL  
 
Realizar consultas clínicas aos usuários de sua área adstrita; Participar das atividades de grupos de controle de patolo-
gias como hipertensos, diabéticos, de saúde mental, e outros; Executar ações de assistência integral em todas as fases 
do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; Realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica 
de Saúde- UBS e, quando necessário, no domicílio; Realizar atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias 
na intervenção na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde- NOAS 2001; Realizar 
busca ativa das doenças infectocontagiosas; Notificar das doenças compulsórias; Aliar a atuação clínica a pratica da 
saúde coletiva; Realizar primeiros cuidados nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação para a continui-
dade da assistência prestada, acionando o serviço destinado para este fim; Garantir acesso à continuidade do trata-
mento dentro de um sistema de referência e contra referência para os casos de maior complexidade ou que necessitem 
de internação hospitalar; Realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; Verificar e atestar óbito; Emitir laudos, pareceres e 
atestados sobre assuntos de sua competência; Supervisionar os eventuais componentes da família em tratamento do-
miciliar dos pacientes com tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes e outras doenças crônicas; Identificar e en-
caminhar gestantes para o serviço de pré-natal; Realizar atendimento, Identificar e encaminhar as crianças de risco 
para serviço especializado; Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades do serviço de saú-
de do município; Evoluir e prescrever pacientes que estejam em observação, bem como prestar atendimento médico de 
intercorrências dos mesmos; Ser a referência médica na unidade para eventuais discussões de casos. Contribuir na 
elaboração de protocolos institucionais 
 
MÉDICO PEDIATRA  
 
Realizar atendimento na área de pediatria; desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; realizar atendi-
mentos, exames, diagnóstico, terapêutica, acompanhamento dos pacientes e executar qualquer outra atividade que, 
por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; realizar puericultura; elaborar 
relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; participar de programa de treinamento, quando convocado. 
Assessorar, elaborar e participar de campanhas educativas nos campos da saúde pública e da medicina preventiva; 
participar, articulado com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em saúde visando à melho-
ria de saúde do indivíduo, da família e da população em geral; efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos, solicitar, analisar, interpretar diversos exames e realizar outras formas de tratamento para diversos ti-
pos de enfermidades, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica em ambulatórios, hospitais, unidades 
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sanitários, entre outros; manter registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnóstica, o tratamento 
prescrito e a evolução da doença; realizar atendimento individual, individual programado a pacientes; efetuar a notifica-
ção compulsória de doenças; prestar informações do processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou 
responsáveis; participar de reuniões comunitárias em espaços públicos privados ou em comunidades, visando à divul-
gação de fatores de risco que favorecem enfermidades; participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços 
prestados à população; participar do processo de aquisição de serviços, insumos e equipamentos relativos à sua área; 
orientar os servidores que o auxiliam na execução das tarefas típicas do cargo; avaliação em pronto atendimento quan-
do solicitado; realizar outras atribuições afins.  
 
MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA  
 
Atender a pacientes executando atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação da saúde da mulher, com-
preendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos; preventivos, realizar exame geral e obstétrico; realizar 
pré-natal, solicitar exames de laboratório e outros que o caso requeira; dar orientação médica à gestante e encaminhá-
la à maternidade; preencher fichas médicas das pacientes; avaliação em pronto atendimento quando solicitado; atender 
o puerpério; dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido atendimento às pacientes enca-
minhadas por outro especialista; prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pú-
blica; de acordo com sua especialidade; participar de juntas médicas; encaminhar os pacientes que necessitam para 
outros níveis do sistema, garantindo a referência e a contra referência; participar em todas as atividades para que for 
designado pela chefia imediata; comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade e executar outras tarefas 
correlatas a sua área de competência.  
 
MÉDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGIA  
 
 Prestar assistência médica; prioridade para atendimento ao Serviço de Saúde Pública; Disposição para mudanças de 
turno e/ou horário para prestação de serviço; Comprometimento com a implantação de Programas de Saúde específi-
cos do município; obedecer as Políticas de Saúde estabelecidas por órgão competente; Manter conduta que propicie ao 
usuário do Sistema de Saúde um atendimento eficaz e atencioso; Realizar diagnósticos e tratar afecções agudas, crô-
nicas ou traumáticas dos ossos e anexos, valendo-se de meios clínicos, laboratorial ou por imagem; Orientar o trata-
mento das alterações em ossos, músculos e articulações seja elas congênitas (desde o nascimento), desenvolvidas 
durante a vida do paciente, ou por causa de problemas de postura em consequência da idade, acidentes ou doenças; 
realizar procedimentos ambulatoriais inerentes a sua especialidade (aparelho gessado, tratamento conservador fratu-
ras, entorses e luxações, etc.); Avaliar as condições físico-funcionais do paciente; preencher e manter prontuário médi-
co organizado e atualizado dos pacientes atendidos; Participar em todas as atividades para que for designado pela che-
fia imediata; Ser apoio de capacitação na sua área específica, quando necessário e executar outras tarefas correlatas a 
sua área de competência; Avaliação em pronto atendimento quando solicitado.  
 
MÉDICO INTERVENCIONISTA (SAMU) 
 
Realizar o atendimento médico pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas como em situações clínicas, 
prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer necessário, 
transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema até o ambulatório ou hospital; Pres-
tar atendimento médico de urgências e emergências para pacientes tanto adultos como pediatra incluindo emergências 
psiquiátricas, por prioridade das solicitações de regulação primária recebidas pela Central Regional de Regulação de 
Urgência; Realizar procedimentos como intubação orotraqueal, passagem de cateter venoso central, drenagem de tó-
rax e suturas; Realizar Classificação de Risco; Participar dos planos de organização de socorros em caso de desastres 
ou eventos com múltiplas vítimas, tipo acidente aéreo, ferroviário, inundações, terremotos, explosões, intoxicações co-
letivas, acidentes químicos ou de radiações ionizantes, e demais situações de catástrofes; Garantir a continuidade da 
atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência ou na remoção e 
transporte de pacientes críticos a nível intermunicipal e regional prestar assistência direta aos pacientes nas ambulân-
cias, realizar os atos médicos possíveis e necessários, até a sua recepção por outro médico; Participar da educação 
sanitária, proporcionando cursos de primeiros socorros à comunidade, e de suporte básico de vida aos serviços e orga-
nizações que atuam em urgências; Seguir as orientações do médico regulador quanto ao local de destino do paciente e 



 

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA 
 

ESTADO DO PARANÁ 
 

outras questões relativas às ocorrências; Comunicar-se, após a estabilização inicial do paciente, com a Central de Re-
gulação informando ao médico regulador sobre o estado do paciente e as condutas tomadas. O médico regulador deve-
rá então orientá-lo sobre o destino do paciente; Ser responsável pela assistência aos pacientes no local do chamado, 
durante o transporte, nas unidades móveis e pelo acompanhamento aos mesmos durante a recepção nas Unidades de 
Saúde de destino; Ser responsável pela equipe que for designada para acompanhá-lo, dando apoio e orientação à 
mesma, tratando com respeito todos os membros da mesma assim como pacientes, eventuais acompanhantes e popu-
lação presente; Identificar-se imediatamente ao MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA ESTADO DO PARANÁ 9 chegar ao local 
da ocorrência como médico responsável pela equipe perante o paciente, familiares, equipes de Corpo de Bombeiros ou 
Policiais presentes, dirigindo-se aos mesmos com respeito, procurando manter a calma no local e obtendo as informa-
ções necessárias; Avaliar clinicamente o paciente no próprio local, respeitando as questões de segurança, determina-
das pelos Bombeiros ou Defesa Civil e já iniciar com todas as medidas necessárias para a manutenção da vida deste 
paciente, afim de que possa ser transportado com a maior segurança e estabilidade possível; Respeitar o horário de 
trabalho, comparecendo em tempo para a passagem de plantão e intercorrências. Esta por sua vez, deverá ser feita 
dentro da unidade na presença do médico intervencionista do turno anterior; Realizar checklist de todos os materiais e 
equipamentos da unidade na entrada do plantão, juntamente com o motorista-socorrista e enfermeiro, anotando e co-
municando à coordenação regional a falta ou problemas com os mesmos; Não se ausentar do serviço até que o res-
ponsável pelo plantão seguinte chegue e a ele haja transmitido o plantão; Preencher os documentos inerentes à ativi-
dade de assistência; Dar apoio a atendimentos de urgência e emergência nos eventos externos de grande porte no 
município e regional; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da Unidade de Urgên-
cia e Emergência, caso convocado; Obedecer ao Código de Ética Médica. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
 
Colaborar na execução das tarefas de inspeção e controlo hígio-sanitário das instalações para alojamento de animais, 
dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produ-
zam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem animal e seus 
derivados. Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e estabelecimentos referidos na alí-
nea anterior. Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento nos necrológico dos animais. 
Notificar de imediato às doenças de declaração obrigatória e adotar prontamente as medidas de profilaxia determina-
das pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam detectados casos de doenças de caráter epizoóti-
co. Emitir guias sanitárias de trânsito. Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas pela 
autoridade sanitária veterinária nacional do respectivo município. Colaborar na realização do recenseamento de ani-
mais, de inquéritos de interesse pecuário e ou econômico e prestar informação técnica sobre abertura de novos estabe-
lecimentos de comercialização, de preparação e de transformação de produtos de origem animal. 
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ANEXO III 

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

OBS: Para solicitar a isenção da taxa, é necessário que efetue a sua inscrição no Concurso 
 

Nome do candidato: 

Registro Geral (RG):                                  Órgão expedidor:                         CPF: 

E-mail: Telefone: (         )  

Cargo pretendido:  

Número de Identificação Social – NIS (atribuído pelo CadÚnico):  

 

Solicito isenção da taxa de inscrição no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01.01/20112e declaro que: 

a) Estou 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. 

b) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135, de 2007. 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações prestadas.  Estou ciente de que poderei ser responsa-
bilizado criminalmente, caso as informações aqui prestadas não correspondam à verdade. 

 

 
_______ de ___________________________ de 2015. 

 

 

_________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

Para uso exclusivo da Comissão de Concurso  

 

Medianeira - PR, ______/ ______/ 2015  ( ) Deferido     ( ) Indeferido 

 
 
Assinatura do Presidente da Comissão de Concurso:____________________________ 
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ANEXO IV  

 
REQUERIMENTO DE RESERVA DE VAGAS PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

E/OU CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 
 
 

À COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:   

Inscrição: Documento:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 

Deseja participar da reserva de vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência, conforme previsto no Decreto Federal 

n.º 3.298/1999 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Tipo da Deficiência: (     ) Física     (     ) Auditiva     (     ) Visual      (     ) Mental     (     ) Múltipla 

 

Necessita condições especiais para realização da(s) prova(s)? 

(     ) Não                     (     ) Sim 

Em caso positivo, especificar: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Medianeira - PR, _____ de ___________________ de 2015. 

 

__________________________________________ 
Assinatura do candidato 
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Anexo V  
 

 
REQUERIMENTO DE RECURSO 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome:  

Inscrição:  R.G.:  

Cargo Pretendido:  Fone:  

 
À Comissão Organizadora do Concurso Público / Instituto Saber 

 

O PRESENTE RECURSO REFERE-SE A : 
 
 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_________________, _____ de ________________  de 2015. 

 
___________________ 
Assinatura do Candidato 
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Anexo VI – Quadro de avaliação dos títulos 

 
Prova de Títulos 

CARGO: _____________________________________________________________________________ 

NOME:________________________________________        INSCRIÇÃO:____________________ 

ASSINATURA:_________ _______________________________________________________________ 

 
QUADRO DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS PARA A AVALIAÇÃO DE TÍTULOS: 

 
Título Valor por 

 título 
Valor máximo 

dos títulos 
Pontuação Obtida  

(não preencher) 
a) Experiência Profissional em Serviço Público ou Privado, estando rela-
cionado  diretamente  com  a nomenclatura do cargo a que concorre 

0,50 por ano 15,00  

a) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação 
em nível de Especialização, com carga horária mínima de 360 horas na 
área específica do cargo pretendido. 

2,5 5,00  

b) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação 
em nível de Mestrado, na área específica do cargo pretendido. 

5,00 5,00  

c) Certificado e/ou Certidão de Conclusão de Curso de Pós Graduação 
em nível de Doutorado, na área específica do cargo pretendido. 

5,00 5,00  

MÁXIMO DE PONTOS A SER OBTIDO 30,00  

 
 
 

Nº de cópias deixadas: _______                                                            Assinatura do atendente 
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CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
EDITAL Nº 001/2015 

 
COMPROVANTE DE ENTREGA DE TÍTULOS 

 

 
NOME:____________________________________________________        INSCRIÇÃO ____________________ 
 
                                                                                                                                                           
 
 
Nº de cópias deixadas:_______          Assinatura do atendente 
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Anexo VII 
CRONOGRAMA  

 

ETAPA OU ATIVIDADE DATAS 

Publicação do Edital 09/06/2015 

Período de Inscrição com isenção da taxa de inscrição 09 a 16/06/2015  

Publicação dos pedidos de isenção da taxa de inscrição 30/06/2015 

Período de Inscrição 09/06/2015 a 01/07/2015 

Último dia para pagamento do boleto bancário 02/07/2015 

Publicação da relação das inscrições homologadas e divulgação dos locais para reali-
zação das provas objetivas. 

08/07/2015 

Prazo para recurso quanto a homologação das inscrições  09 e 10/07/2015 

Data Provável da Prova Objetiva 19/07/2015 

Publicação do gabarito preliminar da prova objetiva 21 horas do dia 19/07/2015 

Recebimento de recurso contra gabarito preliminar 20 e 21/07/2015 

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial 28/07/2015 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova objetiva 29 e 30/07/2015 

Data Provável da Prova de Títulos 08/08/2015 

Publicação do resultado final da prova objetiva, do gabarito oficial 11/08/2015 

Recebimento de recurso contra a publicação do resultado final da prova objetiva 12 e 13/08/2015 

Homologação do resultado final 18/08/2015 

 


