PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR
CONCURSO PÚBLICO N.º001/2019
EDITAL DE ABERTURA N.º01.001/2019- RETIFICADO
A Prefeita do Município de Mercedes, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal nº 1003/2010, Lei Municipal n°
805/2008, Lei Orgânica do Município e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a realização de
Concurso Público, sob o regime estatutário, para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1

1.2

1.3

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à
UNESPAR – Campus de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 1°
Andar - Centro CEP: 87.705-190, Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br e
correio eletrônico candidato@fundacaounespar.org.br.
A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir necessidade de
servidores do Município de Mercedes de acordo com a Tabela do item 3 deste Edital, e tem prazo de
validade de 02 (dois) anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por
igual período a critério do Município de Mercedes – PR.
À Comissão Especial de Concurso Público designada pela Portaria nº 297/2019, ficam delegados todos
os poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, e fornecer documentos/informações
na esfera administrativa e judicial.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por
meio das seguintes provas:
a)
Prova Objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos;
b)
Prova Prática (PP) de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Motorista, Oficial de
Serviços Gerais e Operador de Máquinas, nos termos do item 12 deste Edital;
A convocação para as vagas informadas na(s) tabela(s) do item 3 deste Edital será feita de acordo com a
necessidade e a conveniência do Município de Mercedes – PR dentro do prazo de validade do concurso.
Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do prazo
de validade do certame, a Administração poderá convocar os candidatos aprovados, observando a ordem
de classificação.
As atribuições, requisitos e a carga horário dos cargos constantes na(s) tabela(s) do item 3 estão
descritas no Anexo I deste Edital.
O conteúdos programático da prova objetiva encontra-se no Anexo II deste Edital.
O modelo de Atestado de Saúde Ocupacional – ASO encontra-se no Anexo III deste Edital.
Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico
www.fundacaounespar.org.br e www.mercedes.pr.gov.br. É de exclusiva responsabilidade do
candidato o acompanhamento das publicações.

3. DOS CARGOS
3.1

O cargo, a escolaridade, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa
com deficiência, as remunerações iniciais e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir:
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TABELA 3.1
CARGO
Auxiliar de Serviços Gerais
Coveiro
Motorista
Oficial de Serviços Gerais
Operador de Máquinas

ESCOLARIDADE
Ensino
Fundamental
Incompleto.
Ensino
Fundamental
Completo.
Ensino
Fundamental
Completo e Habilitação
Categoria “D”.
Ensino
Fundamental
Completo.
Ensino
Fundamental
Incompleto e Habilitação
Categoria “C”.

AC

PcD

CHS

REMUNERAÇÃO
INICIAL BRUTA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

02

-

40h

R$ 1.251,58²

R$50,00

01

-

40h

R$ 1.625,43

R$50,00

01

-

40h

R$ 1.869,15¹

R$50,00

01

-

40h

R$ 1.399,48²

R$50,00

01

-

40h

R$ 2.422,23

R$50,00

AC

PcD

CHS

REMUNERAÇÃO
INICIAL BRUTA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

*CR

-

40h

R$ 2.422,23³

R$70,00

01

-

40h

R$ 1.869,15

R$70,00

01

-

40h

R$ 1.625,43

R$70,00

TABELA 3.2
CARGO
Técnico em Enfermagem
Técnico em Segurança do
Trabalho
Vigilante Sanitário

ESCOLARIDADE
Ensino Médio Completo e
Curso
Técnico
em
Enfermagem, com registro
no COREN.
Ensino Médio Completo e
Curso
Técnico
em
Segurança do Trabalho.
Ensino Médio Completo

TABELA 3.3
CARGO
Assistente Social
Enfermeiro
Farmacêutico
Médico Clínico
Geral Plantonista (4)
Médico PSF
Psicólogo

Técnico Desportivo

ESCOLARIDADE
Ensino Superior Completo
na área e registro no
respectivo conselho.
Ensino Superior Completo
na área e registro no
respectivo conselho.
Ensino Superior Completo
na área e registro no
respectivo conselho.
Ensino Superior Completo
na área e registro no
CRM.
Ensino Superior Completo
na área e registro no
CRM.
Ensino Superior Completo
na área e registro no
respectivo Conselho.
Ensino Superior Completo
em Educação Física, nas
modalidades
de
licenciatura
plena
ou
bacharelado, e registro no
respectivo Conselho.
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AC

PcD

CHS

REMUNERAÇÃO
INICIAL BRUTA

TAXA DE
INSCRIÇÃO

01

-

40h

R$ 3.681,03

R$100,00

01

-

40h

R$ 3.681,03³

R$100,00

*CR

-

40h

R$ 2.812,72³

R$100,00

01

-

36h

R$ 11.983,27³

R$100,00

01

-

40h

R$ 9.711,87³

R$100,00

02

-

40h

R$ 2.422,23

R$100,00

01

-

40h

R$ 2.812,72

R$100,00
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*CR = Cadastro de reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do número de vagas oferecido
por cargo. Os candidatos que compõem o cadastro de reserva somente serão nomeados se, durante o período de validade do
concurso, ocorrer o surgimento de novas vagas.
AC = Ampla Concorrência.
CHS = Carga Horária Semanal.
PcD = Pessoa com Deficiência.

3.2

Para os cargos relacionados abaixo farão jus de adicional de insalubridade:
(1) O Cargo de Motorista, se lotado na Secretaria de Saúde, fará jus a adicional em nível médio, 20% do
salário mínimo nacional.
(2) Cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Oficial de Serviços Gerais, farão jus a adicional de
insalubridade em grau máximo, 40% do salário mínimo nacional.
(3) Cargos de Técnico em Enfermagem, Enfermeiro, Farmacêutico, Médico PSF e Médico Clínico
Geral Plantonista, farão jus a adicional de insalubridade em grau médio, 20% do salário mínimo
nacional.
(4) O Cargo de Médico Clínico Geral Plantonista realizará plantão diurno (sábados, domingos, feriados
e pontos facultativos) e noturno, segundo escala à ser determinada pela Secretária de Saúde.

4. DOS REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO
4.1

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

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato
das condições estabelecidas neste Edital.
Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche
todos os requisitos estabelecidos neste Edital.
O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de
nascimento e localidades de nascimento e residência.
O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu
representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário
eletrônico de solicitação de inscrição disponível pela via eletrônica.
As informações prestadas no formulário eletrônico de solicitação de inscrição serão de inteira
responsabilidade do candidato, podendo o Município de Mercedes e/ou a Instituição Organizadora excluir
do Concurso Público o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do formulário de solicitação de inscrição, bem como a
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão o
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época
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5.7
5.8
5.9
5.10

5.11

5.12

5.13
5.14

a eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a
irregularidade seja constatada após a nomeação do candidato, ele será exonerado do cargo pelo
Município de Mercedes – PR.
Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou
qualquer outro meio não previsto neste Edital.
No ato da inscrição, o candidato deverá optar por um dos cargos conforme a(s) tabela(s) do item 3. Não
será admitida ao candidato alteração de cargo após a efetivação do pagamento da inscrição.
As inscrições para este Concurso Público serão realizadas somente via internet.
Das inscrições via internet:
5.10.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 09/09/2019 às 23h59min
do dia 08/10/2019, observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico
www.fundacaounespar.org.br.
5.10.2 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a)
acessar o endereço eletrônico;
b)
selecionar o concurso pretendido;
c)
declarar ter lido e concordado com os termos do edital;
d)
inserir o número de Cadastro de Pessoa Física – CPF;
e)
preencher os campos de dados pessoais, endereço, contato, e definir uma senha de
acesso pessoal;
f)
selecionar a vaga pretendida;
g)
selecionar a modalidade de Concorrência (Pessoa com Deficiência e Ampla Concorrência),
quando houver;
h)
selecionar a condição especial, caso necessário;
i)
selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário do Banco do Brasil
(001), conferir se os três primeiros números da linha Digitável iniciam-se com n.º 001, bem
como, conferir se os últimos dígitos da linha Digitável confere com o valor da taxa de
inscrição de acordo com as tabelas do item 03. Caso haja divergência nos números
dispostos no boleto bancário, NÃO realize o pagamento, e imediatamente entre em contato
com a Fundação de Apoio à Unespar Campus de Paranavaí – PR por meio dos canais de
comunicação.
5.10.3 Destaca-se, que todo esse procedimento se dá em virtude do aumento de número de fraude com
relação à emissão de boletos bancários. Deste modo, é dever do candidato certificar-se, quanto à
existência de instalação de antivirus atualizado no computador o qual se utilizará para efetuar a
sua inscrição, estando o mesmo livre de qualquer vírus Malwares. Referida precaução, se deve se ao fato da possibilidade de existência de mecanismos mal-intencionados que adulteram o
código de barras do boleto de pagamento, ocasionando a não quitação do boleto, caso tenha sido
gerado de forma adulterada.
O candidato terá sua inscrição deferida pela Instituição organizadora somente após o recebimento da
confirmação do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição.
5.11.1 O candidato que efetuar o pagamento de sua inscrição e posteriormente realizar o cancelamento
desta não fará jus ao reembolso do respectivo valor pago.
5.11.2 O candidato que cancelar vossa inscrição e posteriormente efetuar o pagamento desta não fará jus
ao reembolso do respectivo valor pago
O recibo de pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato realizou sua inscrição
neste Concurso Público. A Fundação de Apoio à UNESPAR e a Prefeitura do Município de Mercedes não
se responsabilizam por Boleto Bancário, emitido através de endereço eletrônico diferente do
www.fundacaounespar.org.br.
A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de
inscrição.
Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu,
após a efetivação do pagamento da inscrição.
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5.15

5.16

5.17
5.18
5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

5.24

Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de computadores,
falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que impossibilitem a
transferência dos dados.
O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu
representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do Formulário
eletrônico de Solicitação de Inscrição disponível pela via eletrônica.
O valor da taxa de inscrição será de acordo com o disposto na(s) tabela(s) do item 3 deste Edital.
É de exclusiva responsabilidade do candidato à exatidão dos dados cadastrais informados no ato da
inscrição.
Não haverá possibilidade de realização de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para o
mesmo período de realização de prova. O candidato poderá alterar o cargo o qual pretende concorrer, até
a realização do pagamento da inscrição, a partir disto será confirmada a inscrição que tenha sido paga.
5.19.1 O candidato que tenha realizado mais de um pagamento, não terá a devolução da importância
paga, ainda que efetuada em valor superior ao fixado ou em duplicidade. A devolução da
importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu
vencimento. Caso o candidato não efetuar o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá
acessar a “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaunespar.org.br, imprimir a
2ª via de cobrança “boleto bancário” e realizar o pagamento até o dia 09 de outubro de 2019 . As
inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.
5.20.1 Recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao link citado no subitem 5.20, e efetue a emissão
do boleto com a antecedência necessária para atender ao limite de horário de compensação do
banco que o candidato irá utilizar para efetuar o pagamento, para que seja possível efetuar o
pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo registrado no boleto.
Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida
no subitem 5.20 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em
hipótese alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
O Município de Mercedes – PR e a Instituição organizadora não se responsabilizam por solicitação de
inscrição via internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de
comunicação e/ou congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a transferência de dados: por erro ou atraso dos bancos ou entidades
conveniadas, no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição.
Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as
pagas em depósito ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que não
sejam efetivadas.
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso, através da “Área do
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, no período das 0h do dia
16/10/2019 até às 23h59min do dia 17/10/2019. O candidato após logado no campo “Área do
Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o
Indeferimento da Inscrição.

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
6.1

Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e
das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo
sejam compatíveis com a deficiência.
6.1.1 As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são correspondentes a Lei
Municipal nº 1.003/2010.
6.1.2 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1.1 deste edital resulte em número
fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitado o
percentual máximo de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas no certame.
6.1.3 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com
número de vagas igual ou superior a 5 (cinco).
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6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo para o qual se inscreveu, será declarada
por junta médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado
inapto para o exercício do cargo.
A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais
candidatos no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário
e local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.
Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
6.3.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Inscrição, conforme orientações do item 5,
respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar do concurso como pessoa com
deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;
6.3.2 Enviar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico com as informações descritas no subitem
6.3.2.1 e 6.3.2.2 deste Edital;
6.3.2.1 O laudo médico deverá ser cópia autenticada e digitalizada, estar redigido em letra legível e
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com
expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença CID, com citação do nome por extenso do candidato, carimbo indicando o nome, número do
CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão considerados
os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização
da inscrição.
6.3.2.2 Os candidatos deverão anexar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico dispostos
no subitem 6.3.2.1 deste edital através da “Área do Candidato”, disponível no endereço
eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir das 08h00min do dia 09/09/2019 até as
23h59min do dia 08/10/2019, observando o horário oficial de Brasília/DF, arquivo em
formato PDF, com o tamanho máximo de 5 (cinco) MB (megabytes).
6.3.2.3 O Município de Mercedes – PR e a instituição organizadora não se responsabilizam pelo
não recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnica dos
computadores ou falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação
e/ou procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem
a transferências de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar
a situação do pedido de reserva.
O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado
como não portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla
concorrência.
Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e de acordo
com as Legislações pertinentes, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência,
será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará
disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br a partir da data provável de 15/10/2019.
6.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá
impetrar recurso, em formulário próprio através da “Área do Candidato” disponível no endereço
eletrônico www.fundacaounespar.org.br, no período das 0h do dia 16/10/2019 às 23h59min do
dia 17/10/2019, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato após logado no campo
“Área do Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link –
Recurso contra o Indeferimento da Inscrição.
O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Concurso Público, terá seu
nome divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados para pessoas
com deficiência.
Não havendo candidatos aprovados para a(s) vaga(s) reservada(s) às pessoas com deficiência,
esta, será preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral.
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7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E CANDIDATA
LACTANTE
7.1

7.2

7.3

Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva:
7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva, portador
de deficiência ou não, poderá solicitá-la com amparo na Lei Estadual 18.419/2015.
7.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são:
a)
Prova em braile, prova ampliada (fonte 25);
b)
Fiscal ledor, intérprete de libras;
c)
Acesso à cadeira de rodas;
d)
Tempo adicional de até 01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos
portadores de deficiência).
7.1.3 O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá
requerê-lo com justificativa acompanhada de parecer emitido por especialista da área de sua
deficiência, no prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital.
7.1.4 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a)
no ato de inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais as
condições especiais requerem e;
b)
enviar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico, conforme disposições do subitem 7.3
deste Edital.
7.1.4.1 O laudo médico deverá, ser cópia autenticada e digitalizada, estar redigido em letra legível,
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com
expressa referência ao código correspondente de Classificação Internacional de Doença –
CID, justificando a condição especial solicitada.
7.1.4.2 Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses
anteriores à data da realização da inscrição.
Da Candidata Lactante:
7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá:
a)
solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção de
lactante;
b)
enviar certidão de nascimento do lactente (cópia autenticada e digitalizada) ou laudo médico
(cópia autenticada e digitalizada) que ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem
7.3 deste Edital.
7.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto
no dia da aplicação da prova objetiva, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua
ausência. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala
reservada para amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de
quaisquer pessoas que tenham grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no
item 14, deste Edital, durante a realização do certame.
7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se,
temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo
adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período
de realização da prova.
7.2.5 Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento
dos portões.
7.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
7.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactente no local da realização da
prova objetiva sem a presença de um acompanhante adulto.
Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.2.1, deverão ser anexados
através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a
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7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

partir das 08h00min do dia 16/10/2019 até às 23h59min do dia 17/10/2019, observando o horário oficial
de Brasília/DF.
7.3.1 Os documentos a serem anexados, deverão encontrar-se em cópia autenticada e digitalizada,
estar redigido em letra legível, em arquivo formato PDF, com tamanho máximo de 5 (cinco) MB
(megabytes), sob pena de impossibilidade de cadastro.
O pedido desta solicitação não garante a(o) candidato(a) a condição especial. A solicitação somente será
deferida ou indeferida após criteriosa análise dos documentos encaminhados, verificando a autenticidade
destes, em observância aos critérios de viabilidade e razoabilidade.
O envio da documentação incompleta, sem observação de seus quesitos e fora do prazo definido no
subitem 7.3 ou por via diversa da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da
condição especial.
O Município de Mercedes – PR e a Instituição Organizadora não se responsabilizam pelo não
recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores ou falhas de
comunicação, tão pouco pelos congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento
indevido do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferências de seus dados,
sendo de responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a situação de sua solicitação de condição
especial.
O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível para consulta a partir da data
provável de 15/10/2019, devendo o candidato que tenha solicitado tal condição acessar “Área do
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, e verificar a situação de
deferimento ou indeferimento.
O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em
formulário próprio, acessando a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico
www.fundacaounespar.org.br, durante o período das 0h do dia 16/10/2019 às 23h59min do dia
17/10/2019, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato após logado no campo “Área do
Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o
Indeferimento da Inscrição.

8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
8.1

8.2

8.3

8.4

O
edital
de
deferimento
das
inscrições
será
divulgado
no
endereço
eletrônico
www.fundacaounespar.org.br e publicado em Diário Oficial do Município de Mercedes – PR, na data
provável de 15/10/2019.
No edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla
concorrência, às vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais
para a realização da prova.
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados da data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar o
sistema de interposição de recursos, disponível na “Área do Candidato”, constante do endereço
eletrônico www.fundacaounespar.org.br. O candidato após logado no campo “Área do Candidato” deverá
acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o Indeferimento da Inscrição.
Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no
item 15 deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou
ofensivos.

Concurso Público nº 001/2019 – PMM

Página 8 de 34

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR

9. DAS FASES DO CONCURSO
9.1

O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 9.1
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO

FASE

- Oficial de
Serviços
Gerais;
- Operador de
Máquinas;
- Motorista.

1ª

TIPO
DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Raciocínio lógico e matemático
Conhecimentos Gerais
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
PO

2ª

PP

10
10
10
30

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

--

--

Nº DE
QUESTÕES

De acordo com o item 12
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

VALOR
TOTAL
40,00
35,00
25,00
100,00
100,00
200,00

CARÁTER
Eliminatório e
Classificatório
-Eliminatório e
Classificatório
--

TABELA 9.2
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

- Auxiliar de
Serviços Gerais;
- Coveiro.

Única

TIPO
DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Raciocínio lógico e matemático
Conhecimentos Gerais
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

10
10
10
30

PO

4,00
3,50
2,50
--

TABELA 9.3
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO

FASE

- Técnico em
Enfermagem;
- Técnico em
Segurança do
Trabalho;
- Vigilante Sanitário.

Única

TIPO
DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Raciocínio lógico e matemático
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

10
10
10
30

PO

VALOR POR
QUESTÃO
PONTO

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

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

TABELA 9.4
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

FASE

- Assistente Social;
- Enfermeiro;
- Farmacêutico;
- Médico Clínico Geral
Plantonista;
- Médico PSF;
-Psicólogo;
- Técnico Desportivo.

Única

TIPO
DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Raciocínio lógico e matemático
Conhecimentos Específicos
Total de Questões e Pontos
PO
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TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

10
05
15
30

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

VALOR
TOTAL
40,00
35,00
25,00
100,00
100,00

VALOR
TOTAL
35,00
25,00
40,00
100,00

CARÁTER
Eliminatório e
Classificatório
---

CARÁTER
Eliminatório e
Classificatório
--

100,00

--

VALOR
TOTAL

CARÁTER

30,00
10,00
60,00
100,00

Eliminatório e
Classificatório

100,00
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9.2
9.3

9.4

O conteúdos programático referente à prova objetiva é o constante do Anexo II deste Edital.
A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimentos. Cada
questão da prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma)
alternativa correta, pontuadas conforme as tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou
preenchidas a lápis.
Para ser classificado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou
mais no total das áreas de conhecimentos da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros
critérios estabelecidos neste Edital.

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA
10.1

10.2

10.3
10.4

10.5
10.6

A prova objetiva será aplicada no Município de Mercedes, Estado do Paraná. Caso o número de
candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no Município, a Instituição organizadora e a
Comissão Especial do Concurso Público se reservam ao direito de alocar os locais de prova em cidades
próximas àquelas inicialmente determinadas para esse fim.
10.1.1 A Instituição organizadora e a Comissão Especial de Concurso Público, em hipótese alguma, se
responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos
candidatos inscritos.
10.1.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados.
Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
A prova objetiva será aplicada na data provável de 27 de outubro de 2019, em horário e local a ser
informado, por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br e no
CARTÃO DE CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO.
O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais.
O Cartão de Convocação do Candidato com o local de realização das provas deverá ser emitido através
da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir de 21
de outubro de 2019.
O local e horário de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Convocação, não será
alterado, em hipótese alguma, a pedido do candidato.
O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário
fixado para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM
FOTO e o Cartão de Convocação do Candidato, impresso por meio da “Área do Candidato” disponível
no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
10.6.1 Consideram-se documentos válidos para a identificação do candidato: Cédulas de Identidade
expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia
Federal; Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles
reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;
Protocolo Provisório de Solicitação de Refúgio emitido pelo Departamento de Polícia Federal, por
força dos arts. 21 e 22 da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional
Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017; Documento Provisório de Registro
Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 05 de fevereiro de 2018; Identificação
fornecida por Ordens ou Conselhos de Classe que por lei tenha validade como Documento de
Identidade; Carteira de Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997;
Certificado de Dispensa de Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional
de Habilitação com fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Identidade
Funcional, em consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006.
10.6.2 Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no item 10.6.1, como:
protocolos; Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de
Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de estudante;
Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani); Crachás e Identidade Funcional de
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10.7
10.8

10.9
10.10

10.11

10.12

10.13
10.14
10.15

10.16

10.17

Natureza Privada; ou ainda Cópias de Documentos Válidos, mesmo que autenticadas, ou
Documentos Digitais apresentados eletronicamente.
10.6.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão
que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da
data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, que
consiste na coleta de impressão digital.
Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por
qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público.
Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de
ausência temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo
acompanhado de um Fiscal. Exclusivamente, nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica
temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar- se da sala antes dos 60
(sessenta) minutos após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal.
Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material
de estudo ou leitura.
Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a)
realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que
contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura;
b)
realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c)
ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d)
realizar a prova fora do horário ou espaço físico predeterminados;
e)
comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
f)
portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no
subitem 14.1.3 deste Edital.
É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no
item 14 deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos,
estes deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes porta objeto fornecidos pela Instituição
organizadora no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os
candidatos retirem as baterias dos celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive
do despertador, caso esteja ativado.
A Instituição organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes
aos candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos
durante a realização da prova, ou ainda por danos neles causados.
Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O
candidato que estiver armado será encaminhado à Coordenação.
Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de
prova, durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 7.2.2 deste Edital.
A Instituição organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como
utilizar detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, serem adotadas medidas
adicionais de segurança.
A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização
dos procedimentos administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer
aguardando em sua carteira e somente poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo
fiscal.
Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de
Respostas devidamente preenchida e assinada.
10.17.1Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior
conferência, desde que isso seja feito no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra
anotação será considerada tentativa de fraude, sujeitando o candidato à eliminação do certame,
nos termos do item 14.1.5 deste Edital.
10.17.2O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de
Respostas, preenchendo os alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
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10.18

10.19

10.20

10.21
10.22

10.23

10.24

10.25

10.17.3As marcações feitas na folha de respostas, diferentes da orientação contida na capa do caderno
de questões e folha de Respostas do candidato, tais como marcação rasurada, não preenchida
integralmente e feitas a lápis, ou ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de
amassar, molhar, dobrar, rasgar ou manchar, serão de inteira responsabilidade do candidato,
sendo que os prejuízos advindos poderão impossibilitar a realização do processamento eletrônico,
invalidando as questões.
10.17.4Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do
candidato.
O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da
prova objetiva somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém,
não poderá levar consigo o Caderno de Questões.
Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e
assinarem o termo de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da
sala.
O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos
60 (sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido no
subitem 10.23 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas
da prova objetiva, devidamente preenchida e assinada.
O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que
ainda estiverem realizando-a.
A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada
questão da prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma)
alternativa correta, pontuadas conforme as Tabelas do item 9. Será atribuída pontuação 0 (zero) às
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou
preenchidas a lápis.
10.22.1A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será distribuídas e avaliadas conforme as
tabelas do item 9 deste Edital.
A prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas.
Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do
afastamento de candidato da sala de prova.
As imagens digitalizadas da Folha de Respostas da prova objetiva serão divulgados na “Área do
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, na mesma data da
divulgação do resultados das provas, ficando disponível para consulta até a homologação do certame.
Para ser classificado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50 % (cinquenta por cento) ou
mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros
critérios estabelecidos neste Edital.

11. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
11.1

11.2

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a
aplicação da prova objetiva, no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br. Os Cadernos de
questões ficarão disponíveis na “Área do Candidato”, para serem baixadas no período de 28/10/2019 a
06/11/2019.
Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso,
devidamente fundamentado, nos termos do item 15 deste Edital.

12. DA PROVA PRÁTICA (PP)
12.1

A Prova Prática será realizada para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Oficial de
Serviços Gerais.
12.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação
estabelecida no subitem 10.25 e estiver classificado até o limite disposto na Tabela 12.1, além de
não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
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12.1.2 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto nos subitens
anteriores, serão convocados para a prova prática.
12.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 12.1, ainda que
tenham a nota mínima prevista no subitem 10.25, estarão automaticamente desclassificados do
Concurso Público.
12.1.4 No caso de não haver número suficiente de candidatos com deficiência, as vagas remanescentes
serão acrescidas ao montante das vagas que compõe a ampla concorrência
TABELA 12.1
PROVA PRÁTICA
CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA PARA CONVOCAÇÃO
CARGO

VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA

VAGAS PARA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

Motorista

Até 24ª (vigésima quarta) posição

Até 1ª (primeira) posição

Operador de Máquinas

Até 38ª (trigésima oitava) posição

Até 2ª (segunda) posição

Oficial de Serviços Gerais

Até 24ª (vigésima quarta) posição
.

Até 1ª (primeira) posição

12.2

12.3
12.4

12.5

A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.
12.2.1 Para os cargos de Motorista, Operador de Máquinas e Oficial de Serviços Gerais, o candidato
deverá obter nota igual ou superior a 50,00 (cinquenta) pontos, numa escala de 0 (zero) a 100,00
(cem) pontos na prova prática, para não ser eliminado do certame.
O local, a data e o horário da prova serão divulgados oportunamente no Edital de Convocação para
realização da prova prática.
Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de
antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original).
12.4.1 O candidato inscrito aos cargos de Motorista e Operador de Máquinas deverá apresentar
também a Carteira Nacional de Habilitação – CNH (original), válida, conforme requisito mínimo
para o cargo, bem como 01 (uma) cópia simples da mesma, no dia de realização da prova prática.
O candidato que não apresentar a CNH, conforme o requisito mínimo para o cargo previsto no
Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova prática e estará automaticamente eliminado do
certame.
12.4.2 O candidato inscrito ao cargo de Oficial de Serviços Gerais será submetido a uma prova prática
composta por duas etapas, cada etapa corresponde a um tipo de tarefa, conforme tabela 12.4
deste edital.
12.4.2.1 A primeira etapa da prova prática destinada ao cargo de Oficial de Serviços Gerais será
pontuada numa escala de 0 (zero) a 80,00 (oitenta) pontos, a segunda etapa será
pontuada numa escala de 0 (zero) a 20,00 (vinte) pontos, totalizando as duas etapas
100.00 (cem) pontos.
12.4.2.2 O candidato deverá obter 50% (cinquenta) por cento de acertos dos pontos
correspondente a cada etapa, para não ser eliminado do certame.
A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito nas tabelas a seguir:
TABELA 12.2
MOTORISTA
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: Prova de Direção Veicular, que será realizado em percurso pré-determinado, na presença de
examinador, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação às regras gerais de trânsito e o
desempenho na condução do veículo, tais como:
a) rotação do motor;

100,00 pontos
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b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;
c) localização do veículo na pista;
d) velocidade desenvolvida;
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;
f) obediência às situações de trajeto;
g) outras situações verificadas durante a realização do exame.
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as faltas eliminatórias do
Inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja:
a) Transitar na contramão da direção;
b) Avançar o sinal vermelho do semáforo;
c) Provocar acidente durante a realização do exame;
d) Não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN serão
consideradas falta do grupo III (falta Grave), conforme quadro abaixo.
Grupo
I
II
III

Faltas
Leve
Média
Grave

Pontos
negativos
20,00
25,00
30,00

No decorrer do exame de direção veicular serão registradas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do
total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo máximo da prova: até 20 (vinte) minutos.
TABELA 12.3
OPERADOR DE MÁQUINAS
(MOTONIVELADORA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA)
PONTUAÇÃO
MÁXIMA

DESCRIÇÃO
Tarefa: Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de manutenção,
condução e operação de máquina/equipamento pesado na realização da tarefa.
Itens que serão avaliados:
I - Manutenção (verificação das condições da máquina pesada) de 0 (zero) a 15,00 (quinze) pontos;
II – Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e
a qualidade apresentada: de 0 (zero) a 85,00 (oitenta e cinco) pontos.
*O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização do teste, por uma das máquinas disponibilizadas
para realização do teste prático.

100,00 pontos

OBS: Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente
eliminado do certame.
Tempo de prova: até 30 (trinta) minutos.
TABELA 12.4
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
ETAPAS

1ª Etapa

DESCRIÇÃO
Tarefa: Confecção de uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas)
de seis furos, utilizando argamassa preparada anteriormente, de
aproximadamente 01 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta)
centímetros de altura, cada lado da parede, com espessura de
argamassa de aproximadamente 01 (um) centímetro.
Itens que serão avaliados:
I - Marcação do esquadro no piso para elevação da parede de
alvenaria: de 0 (zero) a 32.00 (trinta e dois) pontos;
II - Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria: de 0 (zero) a
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32.00 (trinta e dois) pontos;
III - Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento de 0
(zero) a 8.00 (oito) pontos;
IV - Amarração dos tijolos: 0 (zero) a 8.00 (oito) pontos.

2ª Etapa

Tarefa: Realizar a troca de reparo de uma válvula, tipo hidra: de 0 (zero)
a 20.00 (vinte) pontos.

20,00 pontos

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente
eliminado do certame.
Tempo da prova: 75 (setenta e cinco) minutos.

12.6

A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida
para a realização da mesma.
12.7 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova
prática não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
12.8 Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso
ou a ausência do candidato. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário determinado
para o início de sua realização será automaticamente excluído do concurso.
12.9 Quando a realização da prova prática envolver a operação de veículos e equipamentos que possam
oferecer ameaça à integridade física dos candidatos, da equipe examinadora ou de quaisquer presentes,
o examinador responsável poderá eliminar o candidato da prova prática, e consequentemente do
concurso, quando este declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do veículo e/ou
equipamento a ser utilizada na prova, ou caso aja de forma imprudente ou imperita.
12.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova prática
será divulgada em edital no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
12.11 Quanto ao resultado da prova prática caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos
termos do item 15 deste Edital.
13. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
13.1

13.2

13.3
13.4
13.5

Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação
mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
13.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que
concorrem.
Para os cargos de Nível Fundamental: Oficial de Serviços Gerais, Operador de Máquinas e Motorista
a Nota Final será correspondente às notas obtidas na prova objetiva e na prova prática.
13.2.1 Para os demais cargos de Nível Fundamental, a Nota Final será correspondente à nota obtida na
prova objetiva.
Para os cargos de Nível Médio/Técnico, a Nota Final dos candidatos será correspondente à nota obtida
na prova objetiva.
Para os cargos de Nível Superior, a Nota Final será igual a nota obtida na prova objetiva.
Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a)
tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a
data de publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo
único, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b)
obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; quando houver;
c)
obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
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d)
e)
f)
g)

13.6

obtiver maior pontuação em Raciocínio Lógico e Matemático;
obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais, quando houver;
obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando houver;
persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na
alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, ano;
h)
Sorteio Público.
O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de 2 (duas) listagens, a saber:
a)
Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;
b)
Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação.

14. DA ELIMINAÇÃO
14.1

Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
14.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o
seu início.
14.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato,
utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter
aprovação própria ou de terceiros.
14.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de
forma diferente das orientações do item 10.10 e 10.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que
devem ser obrigatoriamente acondicionados em envelope porta-objeto fornecido pela Instituição
organizadora:
a)
Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não
transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros.
b)
Quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, agendas
eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player
ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico,
fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e
mensagens.
c)
Artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares.
14.1.4 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com
as autoridades presentes ou com os demais candidatos.
14.1.5 Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os
permitidos.
14.1.6 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
14.1.7 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
14.1.8 Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
14.1.9 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
14.1.10 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas.
14.1.11For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação.
14.1.12Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
14.1.13Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 10.18 ou portando o caderno de
questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 10.20.
14.1.14Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização.
14.1.15Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando
qualquer objeto relacionado nos subitens 14.1.3.
14.1.16Não obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova
objetiva.
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14.2
14.3

14.1.17Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em
quaisquer das fases do certame.
As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos serão registradas em ata.
Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento
ilícito, suas provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
15.1

15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
15.7
15.8
15.9
15.10

15.11

15.12

15.13

15.14

15.15

15.16

Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à comissão especial do concurso público,
no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
a) contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e
reserva de vagas (Pessoa com Deficiência);
b) contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
c) contra o resultado da Prova Objetiva (PO);
d) contra o resultado da Prova Prática (PP);
e) contra o resultado final e classificação dos candidatos.
Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio através da “Área do Candidato”
disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 15.1 deste Edital.
Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados.
Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do
prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados.
Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis
ao candidato.
Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões
objetos dos recursos no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, sob pena de perder o
prazo recursal.
Especificamente para o caso previsto na alínea “b” do subitem 15.1, os recursos deverão ser individuais e
devidamente fundamentados e deverão estar acompanhados de citação da bibliografia, sendo admitido
um único recurso por questão para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos.
O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do resultado preliminar,
em face de erro material. Ocorrendo esta hipótese, por se tratar de mero erro material, a correção das
provas se dará com base no gabarito republicado, o qual deve ser considerado pelos candidatos para
todos os efeitos de aferição de seus resultados, não sendo hipótese de atribuição de ponto ou anulação
de questão.
Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas
objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
15.13.1Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova
objetiva, o resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito.
15.13.2No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será
atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a
classificação inicial obtida pelo candidato, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que
não obtiver a nota mínima exigida para a aprovação.
Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br.
Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão
disponíveis para consulta individual na “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico
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www.fundacaounespar.org.br, durante o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital
de resultado a que se refere.
15.17 As imagens digitalizadas das folhas de respostas da prova objetiva serão divulgados na “Área do
Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, na mesma data da
divulgação dos resultados da prova, ficando disponível para consulta até a homologação do certame.
15.18 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, Instituição responsável
pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em
suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.
16. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
16.1

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

17. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
17.1

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

18. DA CONVOCAÇÃO
18.1

A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de
acordo com a necessidade, disponibilidade e conveniência do Município de Mercedes - PR, respeitando
ordem de classificação e a vigência do Edital.
18.2 Para nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá
apresentar os seguintes documentos:
a)
Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b)
Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c)
Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d)
Cópia do documento de Identificação;
e)
Cópia do Cartão do CPF;
f)
Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g)
Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando
for requisito do cargo;
h)
02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i)
Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j)
Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
k)
Cópia do comprovante de residência;
l)
Número do PIS/PASEP;
m)
Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, conforme anexo III, preenchido por Médico do Trabalho
não pertencente ao corpo pericial da Prefeitura Municipal de Mercedes – PR.
n)
Exames complementares, solicitados pelo Médico do Trabalho quando houver necessidade de
esclarecimento do diagnóstico, todos custeados pelo candidato, sem direito de pedido de
ressarcimento dos valores pagos; em todos os exames deverá constar, além do nome, o número
do documento de identidade do candidato.
18.3 É responsabilidade exclusiva do candidato o comparecimento ao local indicado para a apresentação dos
documentos listados no subitem 18.2, em data, horário e condições a serem publicadas em data oportuna
pelo Município de Mercedes, Estado do Paraná, através do Diário Oficial.
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18.4
18.5

18.6

18.7

18.3.1 O candidato que deixar de se apresentar, por qualquer motivo, para apresentação dos documentos,
na forma estabelecida no subitem 18.3, será considerado desistente e não será empossado.
18.3.2 O Município de Mercedes – PR, Estado do Paraná, respaldada no laudo expedido pelo Médico do
Trabalho, divulgará o resultado sobre a qualificação do candidato como pessoa com deficiência e
sobre a compatibilidade desta deficiência com as atribuições do cargo, não cabendo recurso dessa
decisão.
18.3.3 Caso o candidato não tenha sido qualificado como pessoa com deficiência, na forma do item 7 deste
Edital, perderá o direito de concorrer à vaga reservada a candidatos em tal condição e passará a
concorrer igualmente com os demais, observada a ordem de classificação final ao cargo, não
cabendo recurso dessa decisão.
18.3.4 Caso o candidato tenha comprovado sua condição de deficiente, mas a deficiência da qual é
portador seja considerada pelo Médico do Trabalho, como incompatível para o exercício das
atribuições do cargo a que concorre, será considerado INAPTO para o cargo pleiteado e,
consequentemente, não será admitido.
18.3.5 Após a admissão do candidato no cargo, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a
concessão de aposentadoria.
A convocação, para a entrega da documentação referente ao subitem 18.2, dar-se-á através de publicação
no Diário Oficial.
O prazo para entrega da referida documentação e possíveis exames médicos é peremptório, e o não
comparecimento para entrega da documentação acarretará a desclassificação do candidato do certame.
Para tanto, os candidatos deverão comunicar à Prefeitura Municipal de Mercedes – PR qualquer
alteração de endereço sob pena de ser eliminado do Concurso Público.
Facultar-se-á ao candidato aprovado deste certame a possibilidade de, mediante requerimento, renunciar à
sua classificação original, de modo a ser posicionado em último lugar na lista de classificados e, então,
aguardar contratação, que poderá ou não vir a efetivar-se durante o período de vigência deste concurso.
O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Diretoria de Recursos Humanos do Município de
Mercedes - PR, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do Edital de nomeação,
munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 4 e subitem
18.2.

19. DA NOMEAÇÃO
19.1

19.2
19.3

19.4

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

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
20.1

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não
estiver consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em
Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Município de Mercedes, no endereço
eletrônico www.mercedes.pr.gov.br e www.fundacaounespar.org.br.
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20.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos
os comunicados e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço
eletrônico
do
Fundação
de
Apoio
à
UNESPAR
–
Campus
de
Paranavaí
www.fundacaounespar.org.br e da www.mercedes.pr.gov.br.
20.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, ou
quando constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na
realização das provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido
divulgado o resultado deste Concurso Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à
sua eliminação, sendo considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento
administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras
sanções cabíveis.
20.3 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não
havendo justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas
estabelecidas.
20.3.1 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de
realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de
divulgação estabelecidas neste Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico
www.fundacaounespar.org.br.
20.4 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência
do candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no Cartão de
Convocação do Candidato e os demais editais de convocação referentes às fases deste Concurso
Público.
20.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará sua eliminação do concurso
20.4.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem
anterior, serão registradas em ata conforme o subitem 14.2.
20.5 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será
considerada, em caráter irrecorrível, como desistência.
20.6 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso
Público, valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Eletrônico Oficial do Município de
Mercedes – PR, acessado pelo endereço eletrônico www.mercedes.pr.gov.br.
20.7 O município de Mercedes e a Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí não se
responsabilizam por despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestarem as provas deste
Concurso Público.
20.7.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em
sábados, domingos e feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de
responsabilidade do candidato.
20.8 A Instituição organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este
Concurso Público.
20.9 A Comissão Especial de Concurso permanecerá constituída até a homologação deste certame.
20.10 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer a
alteração por meio de solicitação assinada pelo próprio candidato, pelo telefone (44) 3422-9352, ou por
meio do e-mail de atendimento ao candidato candidato@fundacaounespar.org.br, anexando documentos
que comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso nº 001/2019, Cargo e número de
Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. Após esta data, poderá requerer a
alteração junto ao Município de Mercedes – PR, situada à Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, CEP: 85.998000, no Protocolo Geral ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos
cuidados do Departamento de Gestão de Pessoal.
20.11 O Município de Mercedes e a Fundação de Apoio à Unespar – Campus de Paranavaí não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a)
endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b)
endereço residencial desatualizado;
c)
correspondência devolvida pela Instituição de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
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d)

20.12
20.13
20.14
20.15

20.16

outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados
pessoais, telefones e documentos.
Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros
instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Especial do Concurso Público em conjunto com a
Instituição organizadora.
Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de
sua publicação.
A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex
para o endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A,
1º andar, Centro, CEP 87.705-190, Paranavaí/PR.
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Mercedes, 03 de setembro de 2019.
Cleci M. Rambo Loffi
Prefeita do Município
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ANEXO I DO EDITAL DE ABERTURA N.º 01.001/2019
DOS REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES
ASSISTENTE SOCIAL
Requisito: Ensino Superior Completo na área e registro no respectivo Conselho.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Elaborar e executar programas de assistências e apoio a grupos específicos de pessoas e aos servidores
municipais, identificando, analisando e contribuindo para a solução de problemas de natureza social e grupal; coordenar
a exceção dos programas sociais desenvolvidos pelo município; coordenar o levantamento de dados para identificar
problemas sociais de grupos específicos de pessoas, como, crianças, adolescentes, estudantes da rede escolar
municipal, portadores de deficiência, idosos, entre outros; elaborar, coordenar e executar programas de capacitação de
mão-de-obra e sua integração no mercado de trabalho; planejar, executar, supervisionar e avaliar planos e programas
sociais visando a implantação, manutenção e ampliação de serviços na área de desenvolvimento comunitário; realizar
estudos e pesquisas, tendo em vista o conhecimento das características de cada comunidade; realizar entrevistas e
avaliação social do público para fins de concessão de auxílios; manter contato com entidades e órgãos comunitários,
com a finalidade de obter recursos para a população, encaminhando para atendimento; assessorar tecnicamente
entidades assistenciais; participar de equipe multiprofissional na área instrumental e programática da instituição, de
planejamento, implantação e acompanhamento de programas e projetos para a sistematização do bem estar social;
elaborar e organizar dados para o sistema de informação; participar das atividades administrativas, de controle e de
apoio referentes à sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Realizar trabalhos de limpeza e higiene e zeladoria dos locais de trabalho, em sanitários públicos, oficinas,
pátios, dependências de prédios municipais, escolas, e em outros lugares indicados pela chefia; serviços de copa,
transporte de documentos; realizar serviços de poda de árvores, arbustos, grama, jardinagem, manutenção e
conservação de praças, jardins; desempenhar atividades de roçada e limpeza nos próprios municipais e nos
logradouros públicos em geral; proceder à abertura de valas; efetuar serviços de capina em geral; auxiliar na tarefa de
construção, calçamento, pavimentação em geral e praticar outras tarefas afins.
COVEIRO
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Executar abertura de sepultaras, escavando a terra e revestindo toda a sepultura em concreto, de acordo
com as dimensões regulamentadas; confeccionar as lajes para fechamento das sepulturas; auxiliar no transporte e
colocar o caixão na cova aberta; manipular as cordas de sustentação, para facilitar o posicionamento do caixão na
sepultura; fechar a sepultura, recobrindo com a laje e revestindo em concreto, para garantir a inviolabilidade do túmulo;
realizar a exumação de cadáver, com acompanhamento sanitário; zelar pela conservação e manutenção de todos os
cemitérios municipais, máquinas e ferramentas de trabalho; auxiliar na manutenção e conservação da Capela Mortuária;
atualizar o Livro de Atas do cemitério, de acordo com os sepultamentos ou exumações realizadas; atuar na prevenção e
eliminação de vetores no ambiente dos cemitérios municipais; realizar capina de ervas daninhas e invasoras; realizar a
limpeza do espaço interno dos cemitérios públicos, inclusive dos banheiros existentes; executar outras atividades
correlatas.
ENFERMEIRO
Requisito: Ensino Superior Completo na área e registro no respectivo Conselho.
Carga Horária: 40 horas semanais.
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Atribuições: Realizar as tarefas inerentes à enfermagem; orientar equipe de enfermagem; proceder a registros de
atendimentos, participar de programas comunitários de saúde; prestar aos pacientes necessitados todo atendimento
que lhe for possível; zelar pela conservação e funcionamento dos equipamentos de trato a saúde, medicamentos, etc.; e
outras tarefas afins; Planejar e coordenar a capacitação e educação permanente dos ACS, executando-a com
participação dos demais membros da equipe de profissionais do serviço local de saúde; Coordenar, acompanhar,
supervisionar e avaliar sistematicamente o trabalho dos ACS; Reorganizar e readequar se necessário, o mapeamento
das áreas de implantação do programa após a seleção dos ACS, de acordo com a dispersão demográfica de cada área
e respeitando o parâmetro do número máximo de famílias por ACS; Coordenar e acompanhar a realização do
cadastramento das famílias; Realizar, com demais profissionais da unidade básica de saúde, o diagnóstico demográfico
e a definição do perfil sócio econômico da comunidade, a identificação de traços culturais e religiosos das famílias e da
comunidade, a descrição do perfil do meio ambiente da área de abrangência, a realização do levantamento das
condições de saneamento básico e realização do mapeamento da área de abrangência dos ACS sob sua
responsabilidade; Coordenar a identificação das micro-áreas de risco para priorização das ações dos ACS; Coordenar a
programação das visitas domiciliares a serem realizadas pelos ACS, realizando acompanhamento e supervisão
periódica; Coordenar a atualização das fichas de cadastramento das famílias; Coordenar e supervisionar a vigilância de
crianças menores de 01 ano consideradas em situação de risco; Executar, no nível de suas competências, ações de
assistência básica na unidade básica de saúde, no domicílio e na comunidade; Participar do processo de capacitação e
educação permanente técnica e gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa; Consolidar, analisar
e divulgar mensalmente os dados gerados pelo sistema de informação do programa; Participar do processo de
programação e planejamento das ações e da organização do processo de trabalho da unidade básica de saúde,
considerando a análise das informações geradas pelos ACS; Definir, juntamente com a equipe da unidade básica de
saúde, as ações e atribuições prioritárias dos ACS para enfrentamento dos problemas identificados; Alimentar o fluxo do
sistema de informação aos níveis regional e estadual, nos prazos estipulados; Tomar as medidas necessárias, junto a
secretaria municipal de saúde e conselho municipal de saúde, quando da necessidade de substituição de um ACS;
Outras ações e atividades a serem definidas de acordo com prioridades locais; Realizar cuidados diretos de
enfermagem nas urgências e emergências clínicas, fazendo a indicação pra continuidade da assistência prestada;
Realizar consultas de enfermagem, solicitar exames complementares, prescrever, transcrever medicações, conforme
protocolos estabelecidos nos Programas do Ministério da Saúde e as disposições legais da profissão; Planejar,
gerenciar, coordenar, executar e avaliar a USF; Executar as ações de assistência integral em todas as fases do ciclo de
vida: criança, adolescente, mulher, adulto e idoso; No nível de suas competências, executar assistência básica e ações
de vigilância epidemiológica e sanitária; Executar, no nível de suas competências, ações de assistência básica na
unidade básica de saúde, no domicílio e na comunidade; Participar do processo de capacitação e educação permanente
técnica e gerencial junto às coordenações regional e estadual do programa.
FARMACÊUTICO
Requisito: Ensino superior completo na área e registro no respectivo Conselho.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Recepcionar e identificar o paciente, apresentando a explicando os procedimentos a serem realizados;
atuar em equipe multiprofissional no desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde; atuar em equipe
multiprofissional assegurando a assistência terapêutica universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde
da população, em seus aspectos individuais e coletivos; desenvolver atividades de planejamento, pesquisa,
manipulação, produção, controle de qualidade, vigilância epidemiológica, farmacológica e sanitária dos medicamentos e
produtos farmacêuticos; atuar no controle e gerenciamento de medicamentos e correlatos (políticas de saúde e de
medicamentos); prestar assistência farmacêutica na dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos
envolvendo revisão, atualização, inspeção e fiscalização, elaboração de laudos técnicos e a realização de periciais
técnico-legais relacionadas com atividades, produtos, formulas, processos e métodos farmacêuticos ou de natureza
farmacêutica, atuar na seleção (padronização), compra (licitação e opção técnica), armazenamento e distribuição de
medicamentos e correlatos (especialmente nas Unidades de Saúde); atuar no controle de qualidade, inocuidade e
eficácia dos medicamentos; desenvolver atividades de formação e educação; facilitar o acesso e participação do
paciente e seus familiares no processo de tratamento, incentivando o auto- cuidado e as práticas de educação em
saúde; participar do planejamento, coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários
e voluntários; atuar na comunidade através de ações Inter setoriais; desempenhar outras atividades correlatas.
MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
Requisito: Ensino superior completo na área e registro no respectivo conselho.
Carga Horária: 36 horas semanais
Atribuições: Compreende as atribuições definidas através dos atos legislativos que regulamentam a profissão e, ainda:
prestar atendimento médico ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando exames complementares,
formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever
medicamentos de forma legível, na especialidade de Clínica Médica, e realizar outras formas de tratamento para demais
tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica; priorizar a prescrição dos medicamentos
pelo princípio ativo; elaborar programas epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para
a comunidade em geral; manter registro legível dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada,
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tratamento prescrito e evolução da doença, preferencialmente através do sistema; prestar atendimento de urgência em
Clínica Médica e a realização de pequenos procedimentos; prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando
atividades clínicas, epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção, prevenção e recuperação da saúde da
coletividade; atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde;
garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); grau
máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; efetuar outras tarefas correlatas, mediante determinação
superior; realizar consultas clínicas e procedimento nas USF e, quando necessário, no domicílio; realizar o pronto
atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de maior complexidade, quando
necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF; indicar internações hospitalares quando da necessidade;
valorizar a relação médico-paciente e médico-família como parte de um processo terapêutico e de confiança;
oportunizar os contatos com indivíduos sadios ou doentes, visando abordar os aspectos preventivos e de educação
sanitária; acompanhar pacientes no transporte da unidade de saúde para uma unidade hospitalar em caso de
necessidade da transferência do mesmo; fornecer o atestado médico conforme a necessidade cada caso; emitir
atestados e laudos para admissão ou nomeação de servidores, concessão de licenças, abono de faltas e outros;
colaborar na limpeza e organização do local de trabalho; executar outras atribuições afins.
MÉDICO PSF
Requisito: Ensino superior completo na área e registro no CRM.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Realizar consultas clínicas aos usuários da sua área adstrita; executar as ações de assistência integral em
todas as fases do ciclo de vida: criança, adolescente, mulher adulto e idoso; realizar consultas e procedimento na USF
e, quando necessário, no domicílio; realizar as atividades clínicas correspondentes às áreas prioritárias na intervenção
na Atenção Básica, definidas na Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS 2001; aliar a atuação clínica à
prática da saúde coletiva; fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos,
de saúde mental, etc; realizar o pronto atendimento médico nas urgências e emergências; encaminhar aos serviços de
maior complexidade, quando necessário, garantindo a continuidade do tratamento na USF, por meio de um sistema de
acompanhamento; realizar pequenas cirurgias ambulatoriais; indicar internações hospitalares; solicitar exames
complementares; verificar óbitos; registrar no Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB e no Sistema de
Informática da Secretaria Municipal de Saúde todos os procedimentos realizados.
MOTORISTA
Requisito: Ensino Fundamental Completo e Habilitação Categoria “D.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Dirigir veículos do poder público municipal, observando as normas do código nacional de trânsito; verificar
as condições de funcionamento do veículo com relação a combustível, água, bateria, pneus, etc, solicitando as
providências necessárias para o seu perfeito funcionamento; realizar a troca de pneus, quando necessário e
providenciando os consertos respectivos; lavar e realizar o polimento do veículo sob sua responsabilidade; orientar e
auxiliar os ajudantes que o acompanham no carregamento e descarregamento de materiais; realizar pequenos reparos
de emergência quando necessário, como troca de lâmpadas e fusíveis, regulagem simples de motor, etc.; elaborar
periodicamente mapa demonstrativo de utilização do veículo, especificando em formulário próprio a quilometragem
rodada, percurso realizado, serviços executados e outras informações, para fins de controle; desempenhar outras
atividades correlatas.
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
Requisito: Ensino Fundamental Completo.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Executar trabalhos de alvenaria, concreto e outros materiais para construção e reconstrução de obras e
edifícios públicos; Executar serviços simples de pintura lisa, a pistola e a trincha, com tintas à base de óleo, esmalte,
verniz, cal, laca e outras; realizar manutenção em rede elétrica e hidráulica, substituindo, trocando, limpando, reparando
e instalando peças, componentes e equipamentos; realizar colocação de encanamentos em instalações sanitárias e
efetuar reparos em instalações hidráulicas, consertando defeitos, trocando peças avariadas e renovando peças antigas,
para permitir o funcionamento e uso adequado; realizar manutenção de carpintaria e marcenaria, consertando móveis,
substituindo e ajustando portas e janelas, trocando peças e reparando pisos e assoalhos; desempenhar outras
atividades correlatas.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto e Habilitação Categoria “C”.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Direção de máquinas em geral, como motoniveladora, retroescavadeira, pá carregadeira, rolos
compressores e tratores de esteira ou pneus; limpeza, manutenção e conservação dos maquinários; inspecionar e
trocar filtros, velas, óleo e abastecer a máquina, quando necessário; manter a limpeza do local de trabalho; conduzir a
máquina até a garagem da prefeitura após o final de cada obra; comunicar ao superior imediato qualquer anomalia
verificada no funcionamento das máquinas, desempenhar outras atividades correlatas
PSICÓLOGO
Requisito: Ensino Superior Completo na área e registro no respectivo Conselho.
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Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Aplicar conhecimentos psicológicos no atendimento aos servidores ou munícipes e ao planejamento e
execução de atividades nas áreas clínicas, educacional, social, esportiva e outras; estudar e avaliar indivíduos que
apresentam distúrbios psíquicos ou problemas ou problemas de comportamento social, elaborando e aplicando técnicas
psicológicas apropriadas, para orientar-se no diagnóstico e tratamento; desenvolver trabalhos psicoterápicos, a fim de
restabelecer os padrões normais de comportamento e relacionamento humano; articular-se com profissionais de Serviço
Social, para elaboração e execução de programas de assistência e apoio a grupos específicos de pessoas; atender aos
pacientes da rede municipal de saúde, avaliando-os e empregando técnicas psicológicas adequadas, para contribuir no
processo de tratamento médico; prestar assistência, individual ou em grupo, aos familiares dos pacientes, preparandoos adequadamente par aas situações familiares dos pacientes, preparando-os adequadamente para as situações
resultantes de enfermidades; exercer atividades relacionadas com treinamento de pessoal da Prefeitura, participando da
elaboração, do acompanhamento e da avaliação de programa; aplicar técnicas e princípios psicológicos apropriados ao
desenvolvimento intelectual, social e emocional do indivíduo, empregando conhecimentos dos vários ramos da
psicologia; proceder ou providenciar a aplicação de técnicas psicológicas adequadas nos casos de dificuldade escolar,
familiar ou de outra natureza, baseando-se em conhecimentos sobre a psicologia da personalidade e no
psicodiagnóstico; identificar a existência de possíveis problemas na área da psicomotricidade e distúrbios sensoriais ou
neuropsicológicos, aplicando e interpretando testes e outros reativos psicológicos, para aconselhar o tratamento
adequado e a forma de resolver as dificuldades ou encaminhar o indivíduo para tratamento com outros especialistas;
prestar orientação psicológica aos professores da rede de ensino e das creches municipais, auxiliando na solução de
problemas de ordem psicológica surgidos com alunos; elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, realizando
pesquisas, entrevistas, fazendo observações de atividades em sua área de atuação; participar das atividades
administrativas, de controle e apoio referentes à sua área de atuação; executar outras tarefas correlatas.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Requisito: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Enfermagem, com registro no COREN.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Prestar assistência de enfermagem segura, humanizada e individualizada ao pacientes, Prestar
assistência de enfermagem de caráter preventivo e/ou curativo internos e externos nas unidades de saúde, conforme
planejamento de trabalho estabelecido pelo enfermeiro; participar das atividades nos programas específico
desenvolvidos na rede básica de saúde do Município; participar das atividades d orientação dos profissionais da equipe
de enfermagem quanto às normas e rotinas participar da organização do arquivo central das unidades de saúde, bem
como do arquivos dos programas específicos; colaborar na elaboração das escalas de serviços. executar e auxiliar na
supervisão e no controle de material permanente, de consumo no funcionalmente de equipamentos; colaborar na
elaboração de relatórios; realiza levantamento de dados para o planejamento das ações de saúde; colaborar e
pesquisas ligadas à área de saúde, desenvolvidas nas unidades; participar de reuniões treinamentos e reciclagem;
proceder o registro de dados estatísticos e d procedimento realizados; participar das atividades nos programas
específico desenvolvidos na rede básica de saúde do Município, de acordo com a normatização Técnico em
Enfermagem do serviço; preparar pacientes para consultas, exames e tratamentos; observar reconhecer e descrever
sinais e sintomas; ministrar medicamentos por via oral parenteral; realizar controle hídrico, fazer curativos, nebulização;
executar tarefa referentes a conservação e aplicação de vacinas; colher material para exame laboratoriais; Realizar
exames de eletro diagnósticos e registrar os eletrocardiograma efetuados, segundo instruções médicas ou de
enfermagem; executar atividades d desinfecção e esterilização; Efetuar o controle diário do material utilizado, bem com
requisitar, conforme as normas da Instituição, o material necessário à prestação da assistência à saúde do cliente;
controlar materiais, equipamentos e medicamentos só sua responsabilidade; manter equipamentos e a unidade de
trabalho organizada zelando pela sua conservação e comunicando ao superior eventuais problemas. executar
atividades de limpeza, desinfecção, esterilização de materiais equipamentos, bem como seu armazenamento e
distribuição; orientar pacientes no pós consulta; auxiliar o superior na prevenção e controle das doenças transmissíveis
em geral, em programas de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar; desempenhar
outras atividades correlatas.
TÉCNICO DESPORTIVO
Requisito: Ensino Superior Completo em Educação Física, nas modalidades de licenciatura plena ou
bacharelado, e registro no respectivo Conselho.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Desenvolver atividades esportivas, organizadas em forma de treinos semanais, em diversas modalidades
esportivas junto à comunidade; orientar na preparação física e esportiva de modo equilibrado, de acordo com a idade,
sexo e habilidade de cada um; explicar as regras simplificadas de jogo, ensinar os fundamentos específicos de cada
modalidade esportiva; oportunizar situações de jogos para os integrantes; organizar o material par o bom andamento
das Escolinhas; acompanhar as equipes municipais em amistosos ou campeonatos; despertar o gosto pelos desportos;
contribuir para a socialização e respeito mútuo entre os participantes das Escolinhas; incentivar os alunos a terem
responsabilidades tanto no Esporte quanto na Escola; atuar nos Jogos Escolares municipais como árbitro; apoiar na
organização e execução dos diversos eventos esportivos e de lazer realizados pelo Município; motivar os alunos a
preencher o tempo livre com hábitos saudáveis; atuar no combate ao uso indevido de drogas; atuar nos segmentos do
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esporte educacional, popular e de rendimento; desenvolver atividades físicas junto a população em geral, para melhoria
da qualidade de vida; mostrar o esporte como forma de manutenção da saúde; estar constantemente em disponibilidade
para atender aos que dele necessitarem, demonstrando empatia, carinho, segurança e receptividade; agir em
consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente; executar outras atividades correlatas.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Requisito: Ensino Médio Completo e Curso Técnico em Segurança do Trabalho.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Informar o Município, através de parecer técnico, sobre os riscos exigentes nos ambientes de trabalho,
bem como orientá-lo sobre as medidas de eliminação e neutralização; informar os trabalhadores sobre os riscos da sua
atividade, bem como as medidas de eliminação e neutralização; analisar os métodos e processos de trabalho e
identificar os fatores de risco de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho e a empresa do e a presença
de agentes ambientais progressivos ao trabalhador, propondo sua eliminação ou seu controle; executar os
procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultantes alcançados, adequando-os estratégias
utilizadas de maneira a integrar o Processo Prevencionista em uma planificação, beneficiando o trabalhador.; executar
programas de prevenção de acidentes do trabalho, doenças profissionais e do trabalho nos ambientes de trabalho,
como a participação dos trabalhadores, acompanhando e avaliando seus resultados, bem como sugerindo constante
atualização dos mesmos estabelecendo procedimentos a serem seguidos; promover debates, encontros, campanhas,
seminários, palestras, reuniões, treinamentos e utilizar outros recursos de ordem didática e pedagógica com o objetivo
de divulgar as normas de segurança e higiene do trabalho, assuntos técnicos, visando evitar acidentes do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho; executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, aplicação,
reforma, arranjos físicos e de fluxos, com vistas à observância das medidas de segurança e higiene do trabalho,
inclusive por terceiros; encaminhar aos setores e áreas competentes normas, regulamentos, documentação, dados
estatísticos, resultados de análises e avaliações, materiais de apoio técnico, educacional e outros de divulgação para
conhecimento e auto desenvolvimento do trabalhador, indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra
incêndio, recursos audiovisuais e didáticos e outros materiais considerados indispensáveis, de acordo com a legislação
vigente, dentro das qualidades e especificações técnicas recomendadas, avaliando seu desempenho; cooperar com as
atividades do meio ambiente, orientando quanto ao tratamento e destinação dos resíduos industriais, incentivando e
conscientizando o trabalhador da sua importância para a vida; orientar as atividades desenvolvidas por empresas
contratadas, quanto aos procedimentos de segurança e higiene do trabalho previstos na legislação ou constantes em
contratos de prestação de serviço; executar as atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho utilizando métodos
e técnicas cientificas, observando dispositivos legais e institucionais que objetivem a eliminação, controle ou redução
permanente dos riscos de acidentes do trabalho e a melhoria das condições do ambiente, para preservar a integridade
física e mental dos trabalhadores; levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho, calcular a frequência e a agressividade destes par ajustes das ações prevencionistas,
normas regulamentos e outros dispositivos de ordem técnica, que permitam a proteção coletiva e individual; articular-se
e colaborar com os setores responsáveis pelos recursos humanos, fornecendo-lhes resultados de levantamento
técnicos de riscos das áreas e atividades para subsidiar a adoção de medidas de prevenção a nível de pessoal; informar
os trabalhadores e o Município sobre as atividades insalubre, perigosas e penosas existentes, seus riscos específicos,
bem como as medidas e alternativas de eliminação ou neutralização dos mesmos; avaliar as condições ambientais de
trabalho e emitir parecer técnico para que subsidie o planejamento e a organização do trabalho de forma segura para o
trabalhador; articula-se e colaborar com os órgãos e entidades ligados à prevenção de acidentes do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho; participar de seminários, treinamentos, congressos e cursos visando o intercâmbio e o
aperfeiçoamento profissional; ser responsável por todas as informações de saúde e segurança do trabalho junto ao
eSocial; solicitar a aquisição, realizar a entrega e treinamento acerca da utilização de equipamentos de proteção
individual e coletiva, mediante recibo do trabalhador; fiscalizar a utilização de equipamentos de proteção individual e
coletiva pelos trabalhadores, solicitando sua efetiva utilização e informando eventual descumprimento; executar outras
atividades correlatas.
VIGILANTE SANITÁRIO
Requisito: Ensino Médio Completo.
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Exercer a vigilância sanitária nas áreas de comércio de alimentos em geral, estabelecimentos de saúde e
demais, estabelecimentos de interesse à saúde, no concernente à aplicação e cumprimento das disposições legais
compreendidas na competência sanitária, fazendo notificações e infrações sanitárias; registrar e comunicar
irregularidades; fiscalizar prédios e estabelecimentos abertos ao público no que concerne à higiene, lavrar autos de
infração; proceder quaisquer diligências; prestar informações e emitir pareceres; elaborar relatórios de suas atividades;
cadastrar e inspecionar estabelecimentos sob Vigilância Sanitária, de baixa complexidade; coletar amostras de
produtos; apreender produtos inadequados para o consumo ou irregulares; executar tarefas afins.
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ANEXO II DO EDITAL DE ABERTURA N.º 01.001/2019
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ASSISTENTE SOCIAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária.
Serviço social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do
Serviço Social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais.
Serviço Social no Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em
serviço social: alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de
programas, projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa
em Serviço Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede.
Interdisciplinaridade. Atribuições do Assistente Social na Saúde. Serviço Social na década de 90. Gestão democrática
na Saúde. Legislação: SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código
de Ética Profissional do Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e ECA (Estatuto da
Criança e do Adolescente). Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso
de Serviço Social ABEPSS e MEC, Constituição Federal, Humaniza SUS, CFESS – Conselho Federal de Serviço
Social. Medida Sócio Educativa. Lei nº 13.431/2019 –Escuta Especializada. PAIF – Serviço de Proteção e Atendimento
Integral a Família. PAEFI – Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Tipos de
Violência. SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. BPC – Benefícios da Prestação Continuada.
Tipificação dos Serviços Socioassistenciais.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de Problemas envolvendo raciocínio lógico-matemático (proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos). As quatro operações fundamentais; Conjuntos
numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e
números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros;
Problemas com equações do primeiro grau
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Mercedes e do Estado do
Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
COVEIRO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de Problemas envolvendo raciocínio lógico-matemático (proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos). As quatro operações fundamentais; Conjuntos
numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e
números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros;
Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Mercedes e do Estado do
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Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
ENFERMEIRO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias). Planejamento em saúde; Código de Ética
dos Profissionais de Enfermagem; Política Nacional de Atenção Básica; Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
(NASF); Prevenção e Promoção a Saúde; Política Nacional de Humanização; Atividades de Capacitação em Serviço;
Aleitamento Materno; Biossegurança nas Ações de Saúde; Ações de enfermagem na promoção da Saúde infantil; Parâmetros
de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias; Assistência de enfermagem à criança com diarreia
aguda e desidratação; Transtornos mais comuns na infância; Saúde da Mulher: Assistência de enfermagem no pré–natal;
Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério; Sexualidade da mulher e autocuidado; Saúde da Mulher no curso da
vida; Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado; Tratamento de feridas; Cuidados com o paciente
portador de patologias da vias respiratórias; Infecção das vias aéreas superiores; pneumonia; DPOC; Assistência a pacientes
com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; pericardite; O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos,
sociais e patológicos; Vigilância em Saúde; Perfil epidemiológico da comunidade; Sistemas de Informação em Saúde;
Enfermagem Perioperatória; Enfermagem em urgência e emergência: Controle do choque hipovolêmico; envenenamento;
ferimentos; hipotermia e hipertermia; medidas de ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de
emergência; controle de hemorragia; abuso de substâncias químicas.
FARMACÊUTICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência
Farmacêutica: ciclo da assistência farmacêutica (produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento,
distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos). Assistência Farmacêutica na atenção básica. Assistência
Farmacêutica no SUS (medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam – saúde mental, excepcionais,
hipertensão e diabetes, estratégicos, aids). Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Conhecimentos
sobre epidemiologia e vigilância epidemiológica. Normas e diretrizes do Programa Saúde da Família. Cálculos
farmacêuticos. Conhecimento de farmacotécnica e farmacodinâmica acerca dos medicamentos disponibilizados pelo
SUS na rede básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e farmacovigilância.
Centros de Informação de Medicamentos: finalidade e importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, comprimidos;
sistemas de liberação prolongada de fármacos; sistemas transdérmicos; formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e
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oral; pomadas, cremes, géis e pastas. Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Lei 8080/90; Lei
8142/90; Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011; Resolução RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Resolução nº
357/01 do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Noções básicas de Licitação Pública (Lei nº 8.666/1993) e suas
atualizações. Ética profissional. Sistema Único de Saúde e Leis Orgânicas de Saúde (Leis 8080/90 e 8142/90), artigos
196 a 198 da Constituição Federal do Brasil.
MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Ética Médica. Gastroenterocolites agudas infecciosas epidemiologia; manifestações
clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Desidratação na síndrome diarréica,
epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Hidratação
parenteral, composição das soluções eletrolíticas síndromes abdominais agudas na criança; no recém nascido; no
lactente. Epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia.
Traumatismo abdominal epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial;
tratamento. Obstrução intestinal na criança, epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico
diferencial; tratamento e profilaxia. Infecções das vias aéreas superiores; pneumonias e broncopneumonias,
epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia.
Insuficiência respiratória epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico; diagnóstico diferencial;
tratamento. Asma brônquica, estado de mal asmático, epidemiologia; manifestações clínicas; diagnóstico específico;
diagnóstico diferencial; tratamento e profilaxia. Sistema Único de Saúde (SUS): conceitos básicos; regulamentação do
atendimento médico, direitos e responsabilidades do médico.
MÉDICO PSF
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Política de Saúde: modelo assistencial. Programa/Estratégia de Saúde da Família.
Organização do processo de trabalho na atenção básica: acolhimento, produção de vínculo e responsabilização; clínica
ampliada e outros princípios da política nacional de humanização; programação de ações e construção de agenda
compartilhada e educação permanente. A educação em saúde na prática do ESF. Sistema de informação da atenção
básica. Noções básicas de epidemiologia: vigilância epidemiológica, Indicadores básicos de saúde. Atuação do Médico
nos programas ministeriais: hanseníase, tuberculose, hipertensão, diabetes. Atenção à saúde da mulher. Atenção à
saúde da criança. Atenção à saúde do adolescente, adultos e do idoso. Exame Clínico; considerações biológicas em
medicina clínica; doenças causadas por agentes biológicos e ambientais; doenças causadas por riscos do meio
ambiente e agentes físicos e químicos; doenças dos sistemas orgânicos; DST – Doenças Sexualmente Transmissíveis:
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HIV e AIDS, prevenção, transmissão e tratamento. Fundamentos da Psiquiatria e Doenças Psicossomáticas:
fundamentos de geriatria, fundamentos da hemoterapia; fundamentos de epidemiologia e doenças de motivação
compulsória; Fundamentos de Saúde Pública. Fundamentos de Pediatria. Emergências Médicas: cardiovasculares,
respiratórias, neurológicas, pneumológicas dos distúrbios metabólicos e endócrinos gastroenterológicos, das doenças
infectocontagiosas, dos estados alérgicos e dermatológicos, dos politraumatizados, da ortopedia, das feridas e
queimaduras, da ginecologia e obstetrícia, da urologia, da oftalmologia e otorrinolaringologia, intoxicações exógenas.
Saúde da família na busca da humanização e da ética na atenção à saúde. Saúde mental no ESF. Tratamento de
feridas no domicílio. Controle da dor no domicílio. Intervenções médica na internação domiciliar e assistência médica em
domicílio. Visitas Domiciliares. Trabalho em equipe multiprofissional. Relacionamento Interpessoal. Propedêutica em
clínica médica. Prevenção, nutrição e doenças nutricionais. Antibióticos, quimioterápicos e corticoides. Epidemiologia,
etiologia clínica, laboratório, Diagnostico diferencial das seguintes afecções: Aparelho digestivo: esofagite, gastrite,
ulcera péptica, doença intestinal inflamatória e cirrose hepática. aparelho cardiovascular: angina pectoris, infarto agudo
do miocárdio, hipertensão arterial sistêmica; Sistema Hematopoiético: anemias, leucoses e linfomas; sistema renal:
infecções do trato urinário, GNDA e GNC; Aparelho respiratório: pneumonia, broncopneumonia e DPOC. Legislação
Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei 8.142/90, a Lei Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde
Pública. Artigos 196 a 198 da Constituição Federal do Brasil.
MOTORISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de Problemas envolvendo raciocínio lógico-matemático (proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos). As quatro operações fundamentais; Conjuntos
numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e
números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros;
Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Mercedes e do Estado do
Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de Problemas envolvendo raciocínio lógico-matemático (proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos). As quatro operações fundamentais; Conjuntos
numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e
números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros;
Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Mercedes e do Estado do
Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial (acentuação
gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de palavras;
Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de Problemas envolvendo raciocínio lógico-matemático (proposições,
conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos). As quatro operações fundamentais; Conjuntos
numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e
números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros;
Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Mercedes e do Estado do
Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
PSICÓLOGO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
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textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Política de Saúde Mental: Reforma psiquiátrica no Brasil, nova lógica assistencial em
saúde mental: superação do modelo asilar, processo de trabalho nos serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico,
reabilitação psicossocial, clínica da subjetividade, compreensão do sofrimento psíquico, interdisciplinaridade; garantia
dos direitos de cidadania aos portadores de sofrimento psíquico; Urgência e emergência em saúde mental, a atenção à
crise e os serviços psicossociais; Inserção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no contexto político de
redemocratização do país e nas lutas pela revisão dos marcos conceituais das formas de atenção e de financiamento
das ações de saúde mental; Bases legais de sustentação para o credenciamento e financiamento dos CAPS pelo SUS;
características e estratégias de atuação dos CAPS, Residências Terapêuticas, Projeto terapêutico singular,
acolhimento, clínica ampliada e matriciamento; Visitas domiciliares e outras formas de busca do paciente, atenção à
família; Os modelos de atenção e o fazer dos psicólogos; Campo e núcleo na área da psicologia, Desafios para o
fortalecimento da psicologia no SUS: a produção referente a formação e a inserção profissional; Fundamentos da
psicopatologia geral; Assistência integral às pessoas em situação de risco: violência contra a criança, adolescente,
mulher e idoso; Envelhecimento e subjetividade; Grupo Operativo: conceito e panorama teórico, fenômenos do grupo,
singularidades das relações grupais, enquadramento, metodologia, intervenções e manejo; Psicodinâmica do trabalho;
Psicologia na saúde do trabalhador; Álcool, tabagismo, crack, outras drogas e redução de danos; Projeto Terapêutico
Singular, Apoio Matricial, Clínica Ampliada; Elaboração de parecer; Registro de documentos: prontuários e pareceres;
Código de ética Profissional. Tipos de Violências. Papel do Psicólogo na área Social. ECA – Estatuto da Criança e do
Adolescente. Estatuto do Idoso. SCFV - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Lei nº 13.431/2017 –
Escuta Especializada. Psicologia Social. Cultura juvenil. Terapia Breve. Trabalho em Rede. Orientação Familiar.
Mediação de Conflitos. Trabalho Multidisciplinar. Estudo de caso. Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da
Aprendizagem; Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais nas instituições públicas de saúde e reintegração
social: aspectos clínicos, educacionais, sociais e organizacionais.
TÉCNICO DESPORTIVO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências
Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e
igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção.
Regra de Três. Porcentagem. Probabilidade. Números Reais; Números Complexos; Sistemas lineares; Matrizes e
Determinantes; Polinômios; Equações e Inequações Exponenciais. - Medidas de Área; Medidas de Volume; Medidas de
Grandezas Vetoriais; Trigonometria. Função Afim; Função Quadrática; Função Polinomial; Função Exponencial; Função
Logarítmica; Função Trigonométrica; Função Modular; Progressão Aritmética; Progressão Geométrica. Geometria
Plana; Geometria Espacial; Geometria Analítica; Geometrias não-euclidianas. Análise Combinatória; Binômio de
Newton; Probabilidade; Estatística, Matemática Financeira; Frações, Porcentagem e Resolução de Problemas.
Conhecimentos Específicos: Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática desportiva.
Desenvolvimento motor e aprendizagem motora. Corporeidade e motricidade; Atividade física, saúde e qualidade de
vida. Políticas Públicas (lazer e esporte). Atividades de recreação e lazer. Esportes coletivos e individuais; Atividades
rítmicas e expressivas; Metodologia do treinamento desportivo. Compreensão do desenvolvimento motor. Legislação
esportiva. Lesões esportivas. Segurança Esportiva. Treinamento desportivo. Primeiros. Conhecimento sobre Aptidão
Física. Influência das Atividades Físicas e Recreativas na Melhoria da Qualidade de Vida. Esportes (regras oficiais),
Atividade motora adaptada; Cinesiologia; Fisiologia do exercício; Cineantropometria; Atividades físicas para grupos
especiais; Treinamento físico e desportivo; Socorros e urgências em esportes e lazer; Planejamento e prescrição da
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atividade física; Benefícios da prática de esportes; Contextualização sócio–cultural da prática desportiva; Políticas
Públicas (lazer e esporte).
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Sistemas de equações; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre
conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
Probabilidade. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números
inteiros: operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de
medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo;
geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros
simples e compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações
algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, equações do primeiro e segundo
grau, resolução de problemas.
Conhecimentos Específicos: Lei do exercício profissional. Ética e legislação profissional. Noções de Farmacologia.
Admissão, alta, óbito. Assistência de enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares.
Assistência de enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós-morte. Tratamento e
assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, pediatria, psiquiatria, ginecologia
e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto-parasitárias. Programa de imunização e rede de frios, conservação de
vacinas, esquema básico de vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso.
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, massagem de conforto, posições
para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais vitais, medicação, coleta de material
para exames, técnicas de curativo, crioterapia e termoterapia, nebulização, oxigenoterapia e sondagens. Controle de
infecção hospitalar: assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós-operatório, emergências, hemorragia,
envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher:
gravidez e suas complicações, parto e suas complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do
câncer cérvico-uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde (Lei 8080/90
e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da Atenção Primária em Saúde. Política
Nacional de Humanização; Normas e Diretrizes da Estratégia Saúde da Família. Modelos Assistenciais.
TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Sistemas de equações; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre
conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
Probabilidade. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números
inteiros: operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de
medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo;
geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros
simples e compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações
algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, equações do primeiro e segundo
grau, resolução de problemas.
Conhecimentos Específicos: Segurança do trabalho. Higiene do trabalho. Meios de comunicação, recursos
audiovisuais e promocionais, dinâmica de grupo. Psicologia das relações humanas e do trabalho. Proteção contra
incêndio. Administração aplicada. Normalização e Legislação. Estatísticas de acidentes. Arranjo físico. Movimentação e
armazenamento de materiais. Agentes ambientais. EPI e EPC. Primeiros Socorros. Desenho técnico. Ergonomia.
Princípios de tecnologia industrial. Doenças profissionais. Legislação sobre higiene e segurança do trabalho; Segurança
no transito; CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes; Campanhas e SIPATs; Riscos ambientais: agentes
químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos; Elaboração do PPRA e PCMSO.
VIGILANTE SANITÁRIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência
textual; Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos);
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Emprego das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e
denotativo); Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Raciocínio Lógico e matemático: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica.
Conjuntos numéricos. Sistemas de equações; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre
conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de Três. Porcentagem.
Probabilidade. Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números
inteiros: operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de
medidas: sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo;
geométrica, grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros
simples e compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações
algébricas, cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, equações do primeiro e segundo
grau, resolução de problemas.
Conhecimentos Específicos: Evolução da vigilância sanitária no Brasil; Vigilância Sanitária – Conceitos - Áreas de
abrangência – Funções; Instrumentos de ação da vigilância sanitária; Lei nº 7.802/1989 e suas alterações – Dispõe
sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e
embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e
afins, e dá outras providências; Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e Saúde Pública; Boas Práticas Laboratoriais
– BPL: definições; condições organizacionais e de gestão: organização e gestão do laboratório, materiais e reagentes,
equipamentos e instrumentos; processos específicos: amostragem, coleta e manuseio de amostras, limpeza,
desinfecção, esterilização; biossegurança.
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ANEXO III DO EDITAL DE ABERTURA Nº 01.001/2019
MODELO DE ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIOANL - ASO
ASO – ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL
Empresa – PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MERCEDES – PR
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 555 - Centro
CNPJ 95.719.373/0001-23
Em cumprimento às Portarias 3214/78, do Ministério do Trabalho, redação dada pela Portaria n.º 8, 08/05/96 –
NR - 7 da SSST. para fins de Exame:
(X) Admissional
( ) Mudança de Função

( ) Periódico
( ) Demissional

( ) Retorno ao Trabalho
( ) Outros

Registro:__________
Atesto que o(a) Sr.(a) :_______________________________________________________
Portador(a) de R.G. n.º: ____________________________ Idade:__________________
Foi clinicamente examinado(a) estando exposto(a) aos riscos ocupacionais:
( ) Agentes Físicos
( ) Agentes Biológicos
( ) Ausência de Riscos Ocupacionais específicos

( ) Agentes Químicos

O (A) trabalhador (a) utiliza Equipamentos de Proteção Individual:
( ) Sim
( ) Não
Sendo considerado (a):

( ) Apto

( ) Inapto

Para a Função de:_________________________________________________________
ASSINATURA DO (A) EXAMINADO (A)

CARIMBO E ASSINATURA
EXAMINADOR(A)

DO(A)

MÉDICO(A)

Mercedes - PR, ___/____/____
Recebi cópia deste ASO
Dr. / Drª.: _____________________________________
MÉDICO DO TRABALHO
CRM__________
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