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ANEXO I - ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS
EDITAL 001/2014
ADVOGADO:
Atribuições: Compreende as atividades jurídicas necessárias ao desenvolvimento municipal e do bom
relacionamento entre o poder Executivo, Legislativo e os Munícipes. Elaborar projetos de lei, portarias e
decretos. Minutar escrituras, convênios e contratos. Promover a cobrança judicial da divida ativa municipal.
Promover a cobrança de qualquer crédito do município que não for liquidado no prazo legal. Redigir
justificativas de vetos. Atender consultas jurídicas que lhe for encaminhada pelo prefeito ou pelos diretores
dos departamentos. Representar e defender o município em juízo ou fora dele, os direitos e interesses do
município. Representar facultativamente as entidades da administração indireta (autarquias, fundos,
empresas públicas e sociedades de economia mista) no caso em que inexistir o cargo de advogado, fazendo
jus neste caso à percepção de gratificação ou adicional previsto em lei a cargo do poder executivo.
AGENTE DE SEGURANÇA DE BENS MUNICIPAIS I:
Executar serviços de atendimento comunitário em ocorrências de sinistros, catástrofes, intempéries,
auxiliando a Comissão de Defesa Civil, sob orientação do Comando do Corpo de Bombeiros.
AGENTE DE SEGURANÇA DE BENS MUNICIPAIS II:
Atribuições: Executar serviços de atendimento comunitário em ocorrências de sinistros, catástrofes,
intempéries, auxiliando a Comissão de Defesa Civil, sob orientação do Comando do Corpo de Bombeiros.
Conduzir os veículos da Defesa Civil sob a responsabilidade e a orientação do Comando do Corpo de
Bombeiros.
ASSISTENTE OPERACIONAL-ZELADORAS:
Atribuições: Executar serviços de rotinas dos serviços em geral nos prédios públicos. Serviços gerais de
limpeza, em bens patrimoniais, áreas internas e externas, dentre outros. Cuidar de plantas do ambiente
interno e externo, preparar cafés, chás, etc. Preparar refeições, lanches em escolas, creches seguindo
normas de higiene na conservação, manuseio e preparo dos alimentos. Controlar atividades de conservação
e trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente.
Responsabilizar-se pela guarda dos materiais e ferramentas. Demais atividades correlatas à sua profissão.
ASSISTENTE SOCIAL:
Atribuições: Desenvolver ações dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Sistema Único de Assistência
Social, respeitando o Código de Ética do Assistente Social. Elaborar, implementar, executar e avaliar
políticas sociais junto aos órgãos do município; elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e
projetos que sejam do âmbito do Serviço social com participação da sociedade civil; orientar indivíduos e
grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de fazer uso dos mesmos no
atendimento e na defesa de seus direitos; planejar, organizar e administrar benefícios e Serviços Sociais;
prestar assessoria e consultoria a órgãos da Administração em programas e projetos que sejam do âmbito
do Serviço Social; realizar seleção socioeconômica com usuários para fins de benefícios e serviços sociais
junto a órgãos da administração pública direta e indireta; realizar vistorias, perícias técnicas, laudos periciais,
informações e pareceres sobre a matéria do Serviço Social; elaborar levantamentos socioeconômicos dos
vários grupos sociais para fins de estudo e planejamento de programas de atuação; executar outras tarefas
correlatas determinadas pelo superior hierárquico.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO:
Atribuições: Prestar assistência na elaboração e execução de procedimentos administrativos; Executar
tarefas administrativas e de secretaria, de caráter rotineiro, que envolvam: receber e expedir
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correspondências, digitar documentos, operar sistemas administrativos em microcomputador, ordenar
arquivos e fichários, coletar dados e atender ao público; Participar de estudos e projetos, colaborando na
implantação, desenvolvimento e aperfeiçoamento de normas e rotinas; Elaborar, redigir, revisar, encaminhar e
digitar relatórios, atas, cartas, ofícios, circulares, memorandos, tabelas, gráficos, normas e outros; Manter
organizados e atualizados os documentos em geral; Atender ao público, por telefone ou pessoalmente,
prestando as informações solicitadas, orientando sobre procedimentos específicos, com base em normas e
registros; Participar no levantamento e consolidação de dados e informações, consultando documentos,
textos e legislação, para subsidiar o trabalho.
CONTADOR:
Atribuições: Entre outras que venham ser criadas pela Legislação e Normativas sobre a profissão: Registrar
e escriturar sistemática e diariamente todas as receitas e despesas do Município; realizar, acompanhar,
revisar e corrigir todos os atos relativos aos estágios da receita; controlar e registrar a dívida ativa e auxiliar
na sua recuperação; verificar a possibilidade de Renúncia de receita e elaborar estimativas de impacto
orçamentário-financeiro; classificar e registrar as despesas conforme plano de contas orçamentário; registrar,
controlar e corrigir os atos de atendimento das condições para a realização das despesas em todos os seus
estágios; registrar, controlar e acompanhar a receita arrecadada, as metas de arrecadação, o cronograma de
execução mensal de desembolso, a programação financeira, o fluxo de caixa a limitação de empenho;
registrar, controlar e zelar para o atendimento dos Limites constitucionais e legais de gasto com pessoal,
serviços de terceiros, saúde, fundos, assistência social, educação, dívida pública, alienação de bens; preparar
e executar a publicação, antecipadamente aos prazos, dos instrumentos e documentos exigidos pela
legislação; organizar e executar, antecipadamente aos prazos, todos os procedimentos de registros e
lançamentos de dados nos Sistemas de Informações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e dos
outros Órgãos Estaduais e Federais de controle; outras atividades inerentes à Contabilidade Pública
Municipal.
ELETRICISTA:
Atribuições: Executar serviços de instalações de circuitos elétricos, seguindo plantas, esquemas e croquis;
reparar e instalar redes elétricas em prédios e logradouros públicos; colocar e fixar quadros de distribuição,
caixa de fusíveis, tomadas, calhas, bocais para lâmpadas e outros; reparar e instalar disjuntores, relés,
exaustores, amperímetros, reatores, resistências, painéis de controle e outros; instalar, regular e reparar
aparelhos e equipamentos elétricos em geral, tais como semáforos, ventiladores, condicionadores de ar,
motores elétricos, entre outros; zelar pela conservação dos equipamentos de trabalho; desempenhar outras
tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Possuir conhecimento de
ferramentas, equipamentos e utensílios empregados em eletricidade. Conhecimento das normas de
segurança. Conhecimento do material empregado. Qualidade do material. Isolantes. Cargas. Fases; Circuito;
Prática da função. Regulagens com voltímetro, amperímetro, extratores, adaptadores. Serviços de Solda;
Refletores; Antenas; Ligações elétricas provisórias e definitivas. Conhecimento de Motores, bombas, painéis
elétricos, circuitos elétricos e redes de média e baixa tensão. Comandos e instalações elétricas. Noções
básicas de primeiros socorros e higiene pessoal. Prestar serviços em todas as secretarias e departamentos
do Município entre outros locais por determinação do superior imediato.
ENGENHEIRO AMBIENTAL:
Atribuições: Promover a gestão e ordenamentos ambientais e ao monitoramento e mitigação de impactos
ambientais, seus serviços afins e correlatos; Promover estudo e execução de monitoramento ambiental de
dragagem simples de areias fluviais; Para desenvolvimento da atividade são necessários conhecimentos
sobre mecânica dos solos, fundações, resistência dos materiais, sistemas.
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ENGENHEIRO CIVIL:
Atribuições: Promover as seguintes atividades: Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo,
planejamento,
projeto
e
especificação;
Estudo
de
viabilidade
técnico-econômica;
Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria
perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; desempenho de cargo e função técnica; Ensino,
pesquisa, análise experimentação, ensaio e divulgação técnica; Elaboração de orçamentos; padronização,
mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização de obra e serviço
técnico; produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de instalação,
montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e
manutenção de equipamentos e instalações; Execução de desenho técnico e demais atividades acima
citadas referentes a edificações, estradas, pistas de rolamentos; sistema de transportes, de abastecimento de
água e de saneamento; rios, canais, barragens e diques; drenagem e irrigação; pontes; seus serviços afins e
correlatos; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade; guardar sigilo das
atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento do superior hierárquico informações
ou notícias de interesse do serviço público ou particular que possa interferir no regular andamento do serviço
público; executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo.
ENGENHEIRO FLORESTAL:
Atribuições: Descrição: elaboram e supervisionam projetos à preservação e expansão de áreas verdes,
planejando, orientando e controlando técnicas de reprodução e exploração da vegetação florestal.
Características do trabalho: analisa os efeitos de enfermidades dos cortes, do fogo, do pastoreio e de outros
fatores que contribui para a redução de áreas verdes, a fim de desenvolver medidas de proteção da
vegetação local. Estuda a vegetação local, examinando e classificando diferentes espécies e composições de
solos para elaboração de projetos de prevenção. Planeja o plantio e o cort6e de árvores, observando a época
própria e determinando as técnicas mais apropriadas. Organiza e controla o reflorestamento e a conservação
de zonas de bosque, visando preservar e desenvolver áreas verdes. Efetua estudos sobre a produção e
seleção de sementes, realizando experiências e testes de laboratório. Define e acompanha todas as
atividades relacionadas à produção de mudas, assumindo a responsabilidade técnica por toda produção.
Realiza vistorias e emite laudos técnicos inerentes a sua área. Proceder ao lançamento de espécies vegetais
a serem utilizados em praças, parques, jardins e vias públicas. Planeja e coordena o trabalho de
florestamento, reflorestamento, adensamento, proteção e manejo de florestas. Coordena o levantamento,
classificação, análise, capacidade de uso redistribuição, conservação, correção e fertilização do solo, para
fins florestais. Executa o controle e orientação técnica na aplicação de defensivos para fins florestais. Articulase com órgãos de outras esferas de governo vinculadas à atividade florestal, com vistas a obtenção de
subsídios e troca de informações. Ministra palestras. Define análises, diagnósticos e inventários da cobertura
vegetal, definindo programas informatizados para tal fim. Executa outras tarefas correlatadas.
FARMACÊUTICO:
Atribuições: Realizar tarefas específicas da assistência e atenção farmacêutica. Atuar em atividades de
planejamento, elaboração, coordenação, acompanhamento, assessoramento, pesquisa e execução de
procedimentos e programas, relativas da área farmacêutica. Atuar em equipe multiprofissional no
desenvolvimento de projetos terapêuticos em Unidades de Saúde, assegurando a assistência terapêutica
universalizada na promoção, proteção e recuperação da saúde da população em seus aspectos individuais e
coletivos; Realizar tarefas específicas de desenvolvimento, seleção, compra, dispensação, controle,
armazenamento, distribuição e transporte de produtos tais como medicamentos, alimentos especiais,
cosméticos, imunobiológicos, domissanitários e insumos correlatos; Controlar entorpecentes e produtos
equiparados; Administrar estoque de medicamentos; Participar, conforme a política interna da Instituição, de
projetos, cursos, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar relatórios e
laudos técnicos em sua área de especialidade; Participar de programa de treinamento, quando convocado;
Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação
ambiental; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de
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informática; Coordenação e supervisão de atividades desenvolvidas na instituição por estagiários; Executar
outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
FONOAUDIÓLOGO:
Atribuições: Compreende as atividades referentes aos problemas da fala e da audição, e o atendimento das
pessoas que necessitam de correção esses problemas, afim de poderem se comunicar em sociedade.
Atender crianças e adultos que tenham problema com fonação, desenvolvendo nas mesmas técnicas para
superarem esses problemas; Atender crianças e adultos com problemas de audição, os quais com aplicação
de técnicas possam melhorar o seu desempenho para poderem melhor se comunicar com a sociedade em
que vivem. Atuar principalmente junto àqueles que apresentam necessidades específicas nessa área, com a
finalidade de integrar os mesmos no convívio com seus amigos e colegas, dando-lhes condições de
desenvolverem os aspectos da fala.
MÉDICO VETERINÁRIO:
Atribuições: Planeja, organiza, supervisiona e executa programas de defesa sanitária, proteção,
aprimoramento e desenvolvimento da pecuária, realizando estudos e pesquisas, aplicando medicamentos,
dando consultas, fazendo relatórios, exercendo fiscalização e empregando outros métodos, para assegurar a
sanidade do rebanho, a produção racional e econômica de alimentos e a saúde da comunidade. Programa e
coordena atividades relativas à higiene de alimentos, como inspeção em estabelecimentos de maior risco
epidemiológico, tais como aqueles que industrializam e/ou comercializam alimentos de origem animal como
frigoríficos, supermercados, açougues e outros; Realiza inspeções para liberação inicial de licença sanitária
em indústrias alimentícias tais como: massas, biscoitos, salgados, produtos em confeitarias e outros; Orienta,
inspeciona e preenche formulários e requisições de registros de alimentos junto a Secretaria ou Ministério da
Saúde; Programa, planeja e executa atividades relativas à educação sanitária junto a creches, escolas,
orientações ao público consumidor e aos moradores rurais quanto à importância de saneamento básico e
riscos de cisticercose; Atua no programa multiprofissional de controle de teníases e cisticercose, atuando nos
focos, inspecionando as condições de saneamento básico e orientando sobre a doença; Realiza coletas de
amostras de alimentos em locais de comercialização, aleatoriamente e de acordo com a programação anual;
Orienta a população em geral, sobre instalações de estabelecimentos alimentares, legislação sanitária e
informações técnicas à comerciantes e consumidores; Inspeciona, orienta e coleta amostras junto aos
produtores de hortifrutigranjeiros, fazendo inspeção “in foco” com a finalidade de assegurar a qualidade da
água, utilizada na irrigação; Recolhe dado e emite relatório sobre as atividades do setor de vigilância
sanitária realizadas mensalmente; Participa na elaboração do programa anual de atividades do setor; Orienta
e acompanha casos de zoonoses, agressão por animais e doenças causadas por animais para seu devido
controle; Desenvolve e executa programas de nutrição animal, formulando e balanceando as rações para
baixar o índice de conversão alimentar; Colabora na limpeza e organização do local de trabalho; e Executa
outras atividades correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo superior imediato.
MONITORA CASA LAR- MÃE SOCIAL:
Atribuições:
- administrar o lar, realizando e organizando as tarefas a ele pertinentes;
- dedicar-se, com exclusividade, às crianças e adolescentes e a Casa-Lar que lhes forem confiados;
- ser responsável pelos cuidados com alimentação, higiene, saúde, educação e desenvolvimento das crianças
e adolescentes abrigados.
Quanto ao cuidado das pessoas (crianças, jovens e adolescentes):
- informar-se sobre criança, jovens e adolescentes;
- cuidar da aparência e higiene pessoal;
- observar os horários das atividades diárias de criança, jovens e adolescentes;
- ajudar as crianças, jovens e adolescentes no banho, alimentação, no andar e nas necessidades fisiológicas;
- estar atento às ações de criança, jovens e adolescentes aos pais ou responsáveis;
- relatar o dia-a-dia das crianças, jovens e adolescentes;
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- educar a criança e o adolescente nos deveres da casa e serviços comunitários;
- manter o lazer e a recreação no dia-a-dia;
- desestimular a agressividade de criança, jovens e adolescentes.
Quanto à promoção do bem-estar:
- ouvir criança, jovens e adolescentes respeitando sua necessidade individual de falar;
- dar apoio psicológico e emocional;
- ajudar a recuperação da auto-estima, dos valores e da afetividade;
- promover momentos de afetividade;
- estimular a independência;
- orientar e respeitar a criança, jovem e adolescente na sua necessidade espiritual e religiosa;
Quanto aos cuidados com a alimentação de criança, jovens e adolescentes:
- participar na elaboração do cardápio;
- observar a qualidade e a validade dos alimentos;
- fazer as compras conforme lista e cardápio;
- preparar a alimentação;
- servir a refeição em ambientes e em porções adequadas;
- estimular e controlar a ingestão de líquidos e de alimentos variados;
- reeducar os hábitos alimentares das crianças, jovens e adolescentes.
Quanto aos cuidados da saúde:
- observar temperatura, urina, fezes e vômitos;
- controlar e observar a qualidade do sono;
- ajudar nas terapias ocupacionais e físicas;
- ter cuidados especiais com deficiências e dependências físicas de criança, jovens e adolescentes;
- manusear adequadamente criança, jovens e adolescentes;
- observar alterações físicas;
- observar as alterações de comportamento;
- lidar com comportamentos compulsivos e evitar ferimentos;
- controlar guarda, horário e ingestão de medicamentos, em domicílios;
- acompanhar a criança, jovens e adolescentes em consultas e atendimentos médico-hospitalar;
- relatar a orientação médica aos responsáveis;
- seguir a orientação médica.
Quanto aos cuidados do ambiente domiciliar e institucional:
- cuidar dos afazeres domésticos;
- manter o ambiente organizado e limpo;
- promover adequação ambiental;
- prevenir acidentes;
- cuidar da roupa e objetos pessoais das crianças, jovens e adolescentes;
- preparar o leito de acordo com as necessidades das crianças, jovens e adolescentes.
Quanto ao incentivo a cultura e educação:
- estimular o gosto pela música, dança e esporte;
- selecionar jornais, livros e revistas de acordo com a idade;
- ler estórias e textos para crianças, jovens e adolescentes;
- organizar biblioteca doméstica;
- orientar a criança nos deveres educacionais, morais e cívicos;
- ajudar nas tarefas escolares;
- participar da elaboração do projeto de vida da criança e do adolescente;
- acompanhar e apoiar o projeto profissional do jovem.
Quanto à demonstração de competências pessoais:
- manter capacidade e preparo físico, emocional e espiritual;
- cuidar da sua aparência e higiene pessoal;
- demonstrar educação e boas maneiras;
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- adaptar-se a diferentes estruturas e padrões familiares e comunitários;
- respeitar a privacidade das crianças, jovens e adolescentes;
- demonstrar sensibilidade e paciência;
- saber ouvir;
- perceber e suprir carências afetivas;
- manter a calma em situações críticas;
- demonstrar discrição;
- em situações especiais, superar seus limites físicos e emocionais;
- manter otimismo em situações adversas;
- reconhecer suas limitações;
- demonstrar criatividade;
- lidar com a agressividade;
- lidar com seus sentimentos negativos e frustrações;
- lidar com perdas e mortes;
- buscar informações e orientações técnicas;
- obedecer a normas e estatutos;
- reciclar-se e atualizar-se por meio de encontros, palestras, cursos e seminários;
- respeitar a disposição dos objetos de crianças, jovens e adolescentes;
- dominar noções primárias de saúde;
- dominar técnicas de movimentação de crianças, jovens e adolescentes para não se machucar;
- educar crianças e jovens;
- transmitir valores a partir do próprio exemplo e pela fala;
- conciliar tempo de trabalho com tempo de folga;
- doar-se;
- ter conduta moral;
- cumprir escala da jornada de trabalho estabelecido pelos responsáveis e coordenadores dos centros de
atendimento.
- estruturais, construção civil, dentre outros.
MOTORISTA:
Atribuições: Compreende as atividades que se destinam a dirigir ambulância, automóveis, ônibus e
caminhões, no transporte de pacientes, materiais de pequeno porte, estudantes e cargas pesadas. Dirigir
ambulâncias realizando o transporte de pacientes até hospitais e laboratórios de outros municípios; Dirigir
automóveis realizando o transporte de passageiros; Fazer entrega de merenda em todas as escolas do
município; Entregar correspondências oficiais; Dirigir ônibus no transporte de estudantes; Dirigir caminhão,
efetuando o transporte de cascalho, areia, pedras, tijolos, entulhos, lixo, madeira, terra, cimento e tubos,
dentre outros materiais; Dirigir caminhão bombeiro, realizando o transporte de água aos conjuntos
habitacionais e distritos, e prestando socorro em incêndios; Efetuar reparos mecânicos ou elétricos simples,
em situação de inexistência de serviços especializados; Verificar, diariamente, o funcionamento e condições
do veículo: pneus, água do radiador, bateria, etc., e providenciar serviços de manutenção quando
necessário; Cuidar da limpeza e conservação do veículo; Zelar pela segurança dos passageiros, verificando
o fechamento de portas e a utilização de cintos de segurança; Auxiliar na colocação e remoção de pacientes
nas ambulâncias; Orientar e auxiliar nos serviços de carga e descarga de materiais; Registrar a
quilometragem do veículo no inicio e no final do expediente e quando do abastecimento do combustível;
Recolher o veículo após o serviço, deixando-o corretamente fechado e estacionado.
NUTRICIONISTA:
Atribuições: Planejar e executar serviços ou programas de nutrição e de alimentação nos campos da
educação, saúde e outros estabelecimentos do Município. Realizar pesquisas sobre hábitos alimentares da
população do Município, para proceder à avaliação da dieta comum e sugerir medidas para a sua melhoria;
Participar da elaboração de programas de saúde pública, fazendo avaliação dos programas de nutrição.
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Elaborar projetos e programas para a adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência
alimentar, visando à proteção materno-infantil no âmbito municipal. Efetuar a verificação dos prontuários dos
pacientes, prescrição de dieta, dados pessoais e resultados dos exames laboratoriais, para estabelecimento
do tipo de dieta. Inspecionar os gêneros alimentícios estocados, proceder à orientação aos serviços de
cozinha, copa e refeitório na correta preparação de cardápios, nas unidades de saúde e educacionais do
Município. Promover avaliação nutricional e do consumo alimentar das crianças. Promover adequação
alimentar considerando necessidades específicas da faixa etária atendida. Promover programas de
educação alimentar e nutricional, visando crianças, pais, professores, funcionários e diretoria. Executar
atendimento individualizado de pais e alunos, orientando sobre alimentação da criança e da família. Orientar,
coordenar e supervisionar os trabalhos a serem desenvolvidos por auxiliares, com palestras, seminários e
cursos para aperfeiçoamento dos trabalhos na área de nutrição do Município. Elaborar relatório e pareceres
pertinentes a sua área de atuação. Zelar pela ordem e manutenção de boas condições higiênicas. Participar
de comissões encarregadas de compras de gêneros alimentícios, aquisição de equipamentos em materiais
específicos. Supervisionar, controlar e fiscalizar a distribuição e armazenamento da merenda escolar nas
escolas. Requisitar material necessário para o preparo das refeições. Executar outras tarefas compatíveis
com as previstas no cargo, particularidades do Município ou designações superiores.
OPERADOR DE MÁQUINAS:
Atribuições: Compreende as atividades referentes à operação de máquinas motrizes como pá-carregadeira,
motoniveladora, trator de esteira, betoneira e rolo compactor. Operar máquinas motrizes na execução de
serviços de terraplanagem, construção de pontes, bueiros, colocação de cascalhos, guincho, abertura de
esgotos, derrubada de árvores, pavimentação asfalta, limpes de ruas, nivelamento de solo e abertura e
conservação de estradas e carregadores, dentre outros; Verificar, diariamente, as condições de uso da
máquina como freios, pneus e o nível do óleo, combustível e a água do radiador; Providenciar os serviços de
manutenção, quando necessário; Executar outras tarefas afins, quando solicitado pela chefia imediata.
PROFESSOR:
Atribuições: Docência na Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo entre outras, as seguintes
atribuições: Participar na elaboração da proposta pedagógica da instituição educacional. Elaborar e cumprir
plano de trabalho segundo a proposta pedagógica da instituição educacional. Zelar pela aprendizagem das
crianças. Estabelecer e implementar estratégias de recuperação para as crianças de menor rendimento.
Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidas. Participar integralmente dos períodos dedicados ao
planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Colaborar com as atividades de articulação da
instituição educacional com as famílias e a comunidade. Divulgar as experiências educacionais realizadas.
Desincumbir-se das demais tarefas indispensáveis ao atingimento dos fins educacionais da instituição
educacional e ao processo de ensino-aprendizagem.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
Atribuições: Especialista em atividades físicas, nas suas diversas manifestações, tendo como propósito,
prestar serviço que favoreçam o desenvolvimento da educação e da saúde, contribuindo para a capacitação
e/ou restabelecimento de níveis adequado de desempenho e condicionamento fisio-corporal dos seus
beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e
estética do movimento, de problemas posturais, dentre outros. Identificar, planejar, programar, organizar,
dirigir, coordenar, supervisionar, desenvolver, avaliar e lecionar os conteúdos do componente
curricular/disciplina Educação Física, na Educação Infantil, no Ensino Fundamental, e nas atividades de
natureza técnico-pedagógicas (Ensino, Pesquisa e Extensão), no campo das disciplinas de formação técnicoprofissional no Ensino Superior, objetivando a formação profissional; treinamento desportivo, recreação em
atividade física; executar outras tarefas correlatas.

Município de Rebouças
Rua José Afonso Vieira Lopes, 96 - Fone (42) 3457-1299 CEP 84.550-000
CNPJ – 77.774.859/0001-82 - Rebouças – Paraná
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Email: rh@reboucas.pr.gov.br
rhpmreboucas@yahoo.com.br

PSICÓLOGO:
Atribuições: Compreende as atividades de avaliação, diagnósticos, tratamento e acompanhamento de
pessoas na área de psicologia clínica, escolar e institucional. Prestar atendimento psicológico, consultando
pacientes, prescrevendo e orientando tratamento; Proceder, quando necessário, ao encaminhamento de
pacientes para outros especialistas; Avaliar, diagnosticar e acompanhar casos psiquiátricos; Prestar
atendimento a crianças matriculadas na rede de ensino municipal que necessitam de atendimentos
psicológicos; Orientar professores municipais na educação de crianças com problemas de aprendizagem;
Realizar entrevistas para fins de recrutamento de seleção; Acompanhar casos de readaptação funcional;
Emitir, para os devidos fins, atestados de atendimento; Participar do planejamento, execução e avaliação de
programas de saúde que visem à promoção, prevenção e recuperação da saúde da população. Atendimento
em grupo e individualizado em saúde mental, dependentes químicos, tabagismo dentre outros. Realizar
avaliação psicoeducacional em crianças das escolas municipais.
RECEPCIONISTA:
Atribuições: Atendimento telefônico e do protocolo municipal. Atender ao contribuinte, prestar orientações,
receber, encaminhar, conduzir e despachar protocolos e expedientes e orientar o público. Prestar informações
relacionadas com a repartição; fazer pequenos reparos em aparelhos telefônicos e mesas de ligação;
executar serviços de expedição e orientação ao público; pequenos serviços datilográficos e de digitação;
receber, informar e encaminhar o público aos órgãos competentes, orientar e informar o público, bem como
solucionar pequenos problemas sobre assuntos de sua alçada; controlar e fiscalizar a entrada e saída de
público, especialmente em locais de grande afluência, orientar, distribuir e verificar as tarefas de guarda e
limpeza nas repartições; responsabilizar-se pela afixação de avisos, ordens da repartição e outros informes
ao público; receber e encaminhar as sugestões e reclamações das pessoas que atender; anotar e transmitir
recados; executar tarefas afins.
SECRETÁRIO ESCOLAR:
Atribuições: Coordenar e executar as tarefas decorrentes dos encargos da Secretaria. Organizar e manter
em dia o protocolo, o arquivo escolar, O SERE/WEB e o registro de assentamento dos alunos, de forma a
permitir, em qualquer época, a verificação da: a) identidade e regularidade da vida escolar do aluno; b)
autenticidade dos documentos escolares. Organizar e manter em dia a coletânea de leis, regulamentos,
diretrizes, portarias, circulares, resoluções e demais documentos. Redigir a correspondência que lhe for
confiada, lavrar atas e termos, nos livros próprios. Rever todo o expediente a ser submetido ao despacho do
Diretor. Elaborar relatórios e processos a serem encaminhados às autoridades superiores. Apresentar ao
Diretor, em tempo hábil, todos os documentos que devem ser assinados. Coordenar e supervisionar as
atividades referentes à matrícula, transferência,adaptação e conclusão de curso. Zelar pelo uso adequado e
conservação dos bens materiais distribuídos à Secretaria. Manter sigilo sobre assuntos pertinentes ao
serviço. Responder ao Censo Escolar Anual. Repassar ao Diretor da Unidade Educativa, os dados cadastrais
dos alunos para cadastramento e recebimento do benefício do Transporte Escolar. Encaminhar ao diretor a
listagem dos alunos que utilizam o Transporte Escolar. Encaminhar o Movimento Mensal de Matrícula.
Realizar outras atividades correlatas com a função. Conhecer as deliberações, decretos, leis e memorandos
referentes a documentação escolar. Zelar pelo arquivo morto da escola. Após o encerramento do ano letivo,
enviar ao NRE o Relatório Final, constando a média dos alunos.
TECNICO EM INFORMÁTICA:
Atribuições: Executar os serviços que se destinam a participar do desenvolvimento de projetos, elaboração,
implantação, manutenção, documentação e suporte de sistemas e de hardware, bem como de executar
serviços programados; Manter-se informado quanto a novas soluções disponíveis no mercado que possam
atender às necessidades de equipamentos de informática e de softwares da Prefeitura; Participar do
levantamento das necessidades de equipamentos de informática e softwares para a Prefeitura; Participar do
levantamento das necessidades de treinamento no uso de equipamentos de informática e softwares
adequados às necessidades da Prefeitura; Instalar e reinstalar os equipamentos de informática e softwares
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adquiridos pela Prefeitura, de acordo com a orientação recebida; Auxiliar os usuários de microcomputadores
na escolha, instalação e utilização de softwares, tais como sistemas operacionais, rede local, aplicativos
básicos de automação de escritório, editores de texto, planilhas eletrônicas e softwares de apresentação e de
equipamentos e periféricos de microinformática, nos diversos setores da Prefeitura; Diagnosticar problemas
de hardware e software, a partir de solicitações recebidas dos usuários, buscando solução para os mesmos
ou solicitando apoio superior; Participar da implantação e manutenção de sistemas, bem como desenvolver
trabalhos de montagem, simulação e testes de programas. Realizar o acompanhamento do funcionamento
dos sistemas em processamento, solucionando irregularidades ocorridas durante a operação; Contribuir em
treinamentos de usuários no uso de recursos de informática incluindo a preparação de ambiente,
equipamento e material didático. Auxiliar na organização de arquivos, envio e recebimento de documentos,
pertinentes a sua área de atuação para assegurar a pronta localização de dados. Conectar, desconectar e
remanejar os equipamentos de informática da Prefeitura para os locais indicados. Prestar suporte técnico aos
usuários de microcomputadores, no tocante ao uso de software básico, aplicativos, serviços de informática e
de redes em geral instalados nos diversos setores e departamentos da Prefeitura. Fazer a limpeza e a
manutenção de máquinas e periféricos instalados nos diversos setores da Prefeitura. Retirar programas
nocivos aos sistemas utilizados na Prefeitura. Participar da criação e da revisão de rotinas apoiadas na
utilização de microinformática para a execução das tarefas dos servidores das diversas áreas da Prefeitura.
Participar da elaboração de especificações técnicas para aquisição de equipamentos de informática e
softwares pela Prefeitura. Elaborar roteiros simplificados de utilização dos equipamentos de informática e
softwares utilizados na Prefeitura.
VIGIA NOTURNO:
Atribuições: Efetuar rondas de inspeção pelo prédio e imediações, examinando portas, janelas e portões,
para assegurar-se de que estão devidamente fechados, atentando para eventuais anormalidades. Impedir a
entrada, no prédio ou áreas adjacentes, de pessoas estranhas e sem autorização, fora do horário de trabalho,
convidando-as a se retirarem, como medida de segurança. Comunicar à chefia imediata qualquer
irregularidade ocorrida durante seu plantão, para que sejam tomadas as devidas providências. Zelar pelo
prédio e suas instalações - jardim, pátio, cercas, muros, portões, sistemas elétricos e hidráulicos acionando os
órgãos competentes e tomando as providências que se fizerem necessárias para evitar roubos, depredações
do patrimônio público, incêndios entre outros danos. Controlar movimentação de pessoas, veículos, bens,
materiais. Atender e prestar informações ao público se necessário. Atender e efetuar ligações telefônicas
quando necessário. Tomar providências preliminares no caso de incêndios, tentando controlar o fogo até a
chegada do Corpo de Bombeiros. Executar outras tarefas correlatas.
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ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
EDITAL 001/2014
ENSINO SUPERIOR
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos,
Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes.
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta.
Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e
trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rebouças; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Rebouças.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
ADVOGADO
I - DIREITO CONSTITUCIONAL. Dos direitos e garantias fundamentais. Dos Municípios. Da Administração
Pública. Dos Servidores Públicos. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Da tributação e do
orçamento. Das limitações do poder de tributar. Dos impostos da União. Dos Impostos dos Estados e do
Distrito Federal. Dos impostos dos Municípios. Das finanças públicas. Da ordem econômica e financeira. Dos
princípios gerais da atividade econômica. Lei de Responsabilidade Fiscal. II DIREITO CIVIL. Ato jurídico:
modalidade e formas. Efeitos do ato jurídico: nulidade, atos lícitos, abuso de direito e fraude à lei. Prescrição:
conceito, prazo, suspensão, interrupção e decadência. Obrigações: obrigação de dar, de fazer e não fazer;
obrigações alternativas, divisíveis, indivisíveis, solidárias; clausula penal. Extinção das obrigações de
pagamento – Objeto e prova, lugar e tempo de pagamento; mora; compensação, novação, transação; direito
de retenção. Responsabilidade civil. Direitos reais. Contratos em geral: Empréstimo; comodato; mutuo;
prestação de serviço; empreitada; mandato; fiança; extinção. III DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Ação,
pretensão, condição da ação, classificação. Processo e procedimento; formação, extinção e suspensão do
processo; pressupostos processuais. Prazos: classificação, princípios, contagem, preclusão, prescrição.
Sujeitos da relação processual: partes, litisconsórcio e capacidade de ser parte de estar em juízo. Pedido:
petição inicial – requisitos e vícios; pedido determinado, genérico e alternativo; cumulação de pedidos;
interpretação e alteração do pedido. Resposta do réu; contestação, exceção e objeção; exceções
processuais: incompetência, reconvenção; revelia; ação civil pública. Sentença e coisa julgada. IV DIREITO
TRIBUTARIO. Código Tributário Nacional. Competência tributaria. Impostos. Taxas. Contribuição de
melhoria. Obrigação tributária. Crédito tributário. Administração tributaria. V DIREITO ADMINISTRATIVO.
Administração Pública. Atos administrativos. Licitação. Contratos administrativos. Serviços públicos e
administração indireta/Entidades Paraestaduais. Domínio Público (Bens Públicos). Responsabilidade Civil da
administração. Controle da administração pública. Improbidade administrativa. Processo administrativo e
sindicância. Tomada de contas especial. VI DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL DO
TRABALHO. Sujeitos da relação de emprego. Trabalhador autônomo, avulso eventual e temporário. O
empregador; sucessão de empregadores. O contrato de trabalho. Vícios e defeitos. Espécie do contrato de
trabalho. Remuneração. Duração do trabalho: jornada, repouso, férias. Suspensão e interrupção do contrato
de trabalho. Terminação do contrato de trabalho. Rescisão. Aviso prévio. Fundo de garantia do tempo de
serviço. Sentença. Recursos no processo do trabalho.
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ASSISTENTE SOCIAL
Análise de conjuntura; Serviço Social: conhecimentos gerais da profissão; Serviço Social e formação
profissional; A dimensão política da prática profissional; Pesquisa em Serviço Social. Metodologia do Serviço
Social; Desafios do Serviço Social na contemporaneidade; Atuação do Serviço Social na administração de
políticas sociais; Planejamento. Estratégico. Participativo; Serviço Social e interdisciplinaridade. Fenômeno
grupal; Ética Profissional. O projeto ético-político-profissional do Serviço Social. A Ética aplicada à ação
profissional na política de Saúde; Serviço Social e a política de Saúde Mental; Sistema Único da Assistência
Social; Estatuto da Criança e do adolescente (Lei n.º 8.069/90); Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº.
8.742/93); Lei nº. 8.842/94 que fixa a Política Nacional do Idoso; Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988.
CONTADOR
Lei 8.666/93 e alterações – Lei de Licitações. Lei 101/2000 e alterações – Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei
4320/64. Constituição de 1988 – Finanças Públicas. Finanças públicas na constituição de 1988. Atividade
financeira do Município: conceitos, características e finalidades. Direito financeiro: conceito e delimitação.
Orçamento Público: conceito, espécies, natureza jurídica, elementos essenciais, classificação, princípios
orçamentários, vedações constitucionais, normas gerais do Direito Financeiro ( Lei nº 4.320 de 17/03/1964;
fiscalização e controle interno e externo dos orçamentos). Despesas públicas: conceito, aspectos jurídicos e
econômicos, classificação, processamento, autorização, empenho, liquidação e pagamento. Despesas com
pessoal e encargos sociais, juros e encargos sociais da dívida, outras despesas correntes, investimentos,
inversões financeiras, amortização da dívida. Receita pública: conceito, classificação, fontes e estágios.
Receita Corrente Líquida. Crédito Público e Dívida Pública. Créditos adicionais: suplementares, especiais e
extraordinários e fontes para sua abertura. Reserva de Contingência. Despesas de exercícios anteriores. Lei
de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101 de 4/5/2000): Princípios e objetivos; Disposições preliminares;
Planejamento; Receita pública; Despesa pública; Transparência; Controle e fiscalização; Transferências
voluntárias; Destinação de recursos para o setor privado, dívida e endividamento; Gestão patrimonial;
Disposições finais e transitórias. Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal
para Estados e Municípios exigidos pela Lei 101/00 (LRF). Sistema Integrado de Administração Financeira
para os Estados e Municípios – SIAFEM: conceito, objetivos, principais documentos. Portaria 448 STN.
Resolução TCE – Provimento 29/94. Lei Orgânica do Município de Rebouças. Regimento Interno da Câmara
de Rebouças.
ENGENHEIRO AMBIENTAL
Ecologia e ecossistemas brasileiros. Ciclos biogeoquímicos. Noções de Meteorologia e Climatologia. Noções
de Hidrologia. Noções de Geologia e Solos. Aspectos, Impactos e Riscos Ambientais. Qualidade do ar,
poluição atmosférica, controle de emissões. Aquecimento Global e Mecanismos de desenvolvimento Limpo –
MDL. Qualidade da água, poluição hídrica e tecnologias de tratamento de águas e efluentes para descarte
e/ou reuso. Qualidade do solo e da água subterrânea. Gerenciamento e tratamento de resíduos sólidos e de
água subterrânea. Caracterização e recuperação de áreas degradadas, em especial do solo e da água
subterrânea. Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Regulamentação para os Estudos de Impacto
Ambiental (EIA/RIMA). Processo de licenciamento ambiental.Noções de economia ambiental: Benefícios da
política ambiental. Avaliação do uso de recursos naturais. Política ambiental e desenvolvimento Sustentável.
Sistemas de gestão ambiental. Avaliação de desempenho Ambiental. Noções de Gestão integrada de Meio
Ambiente, Saúde e Segurança Industrial. Planejamento ambiental, planejamento territorial, urbanismo,
vocação e uso do solo. Meio ambiente e sociedade: Noções de Sociologia e de Antropologia. Noções de
valoração do dano ambiental. Conhecimento das normas ISO14000:2004.
ENGENHEIRO CIVIL
Resolução RDC nº. 50/2002 – Anvisa. Perícias, Avaliações, Vistorias De Bens Móveis E Imóveis - Conceitos
Básicos. Finalidade De Cada Ato. Metodologias Empregadas. Perícias Em Processos Judiciais. Projeto De
Obras De Edificação: Arquitetônico, Estrutural, Instalações Elétricas E Hidrossanitárias - Interpretação De
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Plantas. Documentos Descritivos: Discriminações Técnicas, Cadernos De Encargos, Especificações
Técnicas. Legislação E Normas Técnicas. Orçamento De Obras - Aproximados: Por Área, Por Unidade.
Discriminados: Composições Unitárias De Custo; Levantamento De Quantitativos; Cálculo De Custo: Custos
Diretos, Leis Sociais, Bdi. Programação De Obra - Programação Temporal: Gráfico De Gantt, Redes
Pert/Cpm, Linha de Balanço. Programação Físico-Financeira. Materiais De Construção - Aglomerantes:
Gesso, Cal, Cimento Portland. Agregados. Argamassa: Dosagem, Traços Para Aplicação. Concreto: Moldado
No Local - Dosagem, Tecnologia De Concretos; Peças Pré-Moldadas - Componentes Estruturais, Blocos.
Aço: Para Concreto Armado, Perfis Estruturais. Madeira. Materiais Cerâmicos: Tijolos e Blocos Para
Revestimento De Pisos E Paredes. Vidros. Tintas e Vernizes. Execução Da Obra - Sondagens. Locação Da
Obra. Canteiro De Obras: Instalações Provisórias, Instalações E Equipamentos De Proteção E Segurança,
Depósitos e Armazenamento De Materiais, Equipamentos E Ferramentas. Fundações. Escavações.
Escoramentos. Estruturas Em Concreto Armado. Alvenarias. Esquadrias. Coberturas. Impermeabilização.
Revestimento e Acabamento De Pisos E Paredes. Fiscalização De Obras - Acompanhamento De
Cronograma Físico-Financeiro. Controle Da Execução De Serviços. Medições De Serviços e Emissão De
Faturas. Patologia Das Edificações - Estruturas Em Concreto Armado. Revestimentos. Instalações.
Coberturas: Telhados e Terraços. Impacto Ambiental De Projetos Contratos - Tipos. Licitações E Contratos
Administrativos. Índices De Atualização De Custos Na Construção Civil. Noções de Código de Obras, Lei de
Zoneamento e Código de Posturas do Município de Rebouças. Noções Gerais Sobre as Atribuições Do
Cargo.
ENGENHEIRO FLORESTAL
Sementes, produção de mudas e viveiros florestais; ecologia florestal, processos químicos, físicos e
biológicos do solo, classificação do solo e relação solo-água-planta; sítios florestais; nutrição florestal;
controle ambiental; biomas, formações florestais e ciclagem biogeoquímica em ecossistemas florestais,
implantação de povoamentos florestais, controle de pragas, doenças e incêndios florestais; medições
florestais, volumetria, crescimento florestal, métodos de análise de crescimento de árvores e inventário
florestal; colheita florestal, métodos manuais e mecanizados de colheita, máquinas e equipamentos; custos e
rendimentos; recuperação de áreas degradadas; manejo de bacias hidrográficas; manejo florestal; tecnologia
da madeira, desdobro, beneficiamento e preservação da madeira; Código Florestal Federal, Código Florestal
Estadual; Legislação Ambiental e Resoluções do Conama; sistemas agroflorestais; identificação de árvores,
fitossociologia, fitogeografia e sucessão ecológica.
FARMACÊUTICO
Sistema Único de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS
de 2002, Programa de Controle de Infecção Hospitalar; 2. Dimensionamento e controle de estoques. 2.1)
Padronização de medicamentos. 2.2) Classificação e codificação de materiais. 2.3) Boas práticas de
estocagem de medicamentos: Estocagem de medicamentos Termolábeis; Estocagem de medicamentos
imunosorológicos; Estocagem de medicamentos de controle especial; 3. Sistemas de distribuição de
medicamentos. 3.1) Importância, Aspectos econômicos e financeiros. 3.2) Garantia da qualidade e manuais
de políticas e procedimentos operacionais padrão; 4. Epidemiologia dos erros na medicação e estratégia de
prevenção; 4.1) A prescrição médica; 4.2) Esquemas de manutenção de soro; 4.3) Diluição de medicamentos;
4.4) Estabilidade dos medicamentos; 5. Preparação de misturas parenterais. 5.1) Terapia Nutricional
Parenteral e Enteral; 5.2) Terapia Antineoplásica-Quimioterapia; 6. Farmácias Satélites: Serviços
especializados em dispensação de materiais e medicamentos; 7. Diluição de Germicidas e Correlatos 7.1) A
importância do controle microbiano; 7.2) Desinfecção e esterilização; 7.3) Detergentes; 7.4) Desinfetantes; 8.
Uso racional de antibióticos. 8.1)Comissão de Controle de Infecções; 8.2)A farmácia e o controle de
infecções; 9. Resolução RDC n° 67 de 08 de outubro de 2007. 9.1) Regulamento que institui as boas práticas
de manipulação em farmácia – BPMF; 9.2) Manipulação de sólidos; 9.3) Manipulação de líquidos e semisólidos; 10. Portaria 344 de 12 de maio de 1990. 10.1) Regulamento Técnico sobre substâncias e
medicamentos sujeitos a controle especial; 11. RDC Nº 67, 08 de outubro de 2007 : aprova o regulamento
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técnico para fixar os requisitos mínimos exigidos para manipulação de medicamentos em farmácia,
estabelecendo as BPM; 12. RDC nº. 45, de 12 de março de 2003 : dispõe sobre o Regulamento Técnico de
Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviços de Saúde; 13. Princípios Gerais da
Farmacologia. 13.1) Quimioterapia das Doenças Microbianas/ Neoplásicas e Parasitárias 13.2) Classe
Terapêutica dos Medicamentos. 13.3) Vias de administração de Formas Farmacêuticas. 13.4)
Farmacocinética e biodisponibilidade. 13.5) Reações Adversas a Medicamentos. 13.6) Interações e
Incompatibilidades Medicamentosas; 14. Dicionário Terapêutico Guanabara – Edição 2006/07; 15. OGA’s
Fundamentos Toxicologia. São Paulo: Atheneu; Farmacodependência, Toxicocinética; 16. Manual de
Medicina – Harrison – 15ª Edição: Intoxicação e Overdose de Medicamentos; 17. Portaria nº. 3916 de 30 de
setembro de 1998; 18. Ministério da Saúde – Assistência Farmacêutica na atenção básica – 2ª. Edição/2006;
19. Código de Ética Profissional.
FONOAUDIÓLOGO
Audição: - Anatomia e fisiologia da audição; - Desenvolvimento normal da audição e da linguagem; Avaliação auditiva no adulto e na criança; - Inspeção do meato acústico externo, audiometria, imitância
acústica (fundamentos, técnicas, interpretação de resultados, patologias, conduta e discussão de casos); Triagem auditiva em escolares; - Avaliação eletro fisiológica- EOA, BERA; - Processamento auditivo central; Aparelhos auditivos: Princípios gerais na indicação, seleção e adaptação de aparelhos auditivos. Voz: Anatomia e fisiologia dos órgãos envolvidos na fonação; - Desenvolvimento da fonação; - Avaliação
perceptual e acústica da voz; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias funcionais; - Atuação fonoaudiológica
nas disfonias presentes na infância e terceira idade; - Atuação fonoaudiológica nas disfonias neurológicas; Atuação fonoaudiológica nas seqüelas de cirurgia de cabeça e pescoço. Linguagem: - Desenvolvimento da
linguagem oral na criança; - Desenvolvimento da linguagem escrita; - Percepção auditiva e de fala.
Fundamentos da lingüística; - Atuação fonoaudiológica nos distúrbios de linguagem escrita; - Atuação
fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ao crescimento e desenvolvimento; - Atuação
fonoaudiológica nos distúrbios de fala e linguagem relacionados ás lesões cerebrais. Motricidade Oral: Crescimento maxilofacial; - Amadurecimento das funções orofaciais; - Sistema estomatognático; - Aleitamento
materno no desenvolvimento da motricidade oral; - Acompanhamento fonoaudiológico em pacientes
portadores de fissura lábio palatal; - Disfagia- avaliação e tratamento.
MÉDICO VETERINÁRIO
Anatomia, fisiologia e patologia dos animais domésticos (pequenos, médios e grandes) de interesse na
produção de alimentos; Defesa Animal: diagnóstico, prevenção e controle; Doenças de notificação obrigatória;
Conhecimentos básicos de epidemiologia, análise de risco, bioestatística; Desenvolvimento de programas
sanitários; Clínica médico-veterinária; Inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal: boas
práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle; Métodos de amostragem e análise;
Produtos de origem animal; Produtos de alimentação animal; Fiscalização de produtos de uso veterinário; Soros,
vacinas e antígenos (biológicos); Antimicrobianos, antiparasitários e quimioterápicos; Controle da produção de
soros, vacinas e antígenos para salmonelose, microplosmose, newcastle, brucelose, raiva, peste suína e febre
aftosa; Ensaios de segurança (inocuidade, esterilidade e eficiência) para produtos injetáveis; Análises
microbiológicas em produtos de origem animal e de alimentos para animais; Análise físico-química de produtos
de origem animal e de alimentos para animais; Análise centesimal; Cromatografia líquida de alta eficiência para
análise de corantes e vitaminas em leite; Absorção atômica; Noções básicas de biossegurança; Higiene de
alimentos - zoonoses; Doenças transmitidas por alimentos; Identidade e qualidade de alimentos; Legislação
federal – Defesa Sanitária Animal; Inspeção de produtos de origem animal; Alimentos para animais; Produtos
veterinários; Programas sanitários básicos; Noções básicas de Inseminação Artificial.
NUTRICIONISTA
Administração de serviços de alimentação: planejamento, organização, execução de cardápio e procedimentos
desde compras, recepção, estocagem e distribuição de gêneros, saneamento e segurança na produção de
alimentos, aspectos físicos, métodos de conservação, técnica de higienização da área física, equipamentos e
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utensílios; Técnica Dietética: conceito, classificação e composição química; Características organolipticas,
seleção, conservação, Pré-preparo, preparo e distribuição dos alimentos; Higiene dos alimentos, parâmetros e
critérios para o controle higiênico-sanitário; Nutrição Normal: conceito de alimentação e nutrição, critério e
avaliação de dietas normais e especiais; Leis da alimentação. Nutrientes: definição, propriedades,
biodisponibilidade, função, digestão, absorção, metabolismo, fontes alimentares e interação; Nutrição maternoinfantil; crescimento e desenvolvimento em toda faixa etária; Gestação e lactação, nutrição do lactente e da
criança de baixo peso. Desnutrição na infância; Organização, planejamento e gerenciamento do Lactário e
Banco de Leite Humano. Nutrição em Saúde Pública: noção de epidemologia das doenças nutricionais,
infecciosas, má nutrição protéico-calórica, anemias e carências nutricionais; Vigilância nutricional. Atividades de
nutrição em programas integrados de saúde pública. Avaliação nutricional; Epidemologia da desnutrição
protéico-calórica. Avaliação dos estados nutricionais nas diferentes faixas etárias; Dietoterapia: princípios
básicos e cuidados nutricionais nas enfermidades e na 3ª idade e atividades do nutricionista na EMTN;
Modificação da dieta normal e padronização hospitalar; Nutrição enteral: indicação, técnica de administração,
preparo e distribuição; Seleção e classificação das fórmulas enterais e infantis; Ética profissional. Legislação do
Sistema Único de Saúde –SUS; Organização dos serviços de saúde no Brasil: Sistema Único de Saúde princípios e diretrizes, controle social; Indicadores de saúde; Sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária; Endemias/epidemias: situação atual, medidas e controle de tratamento;
Planejamento e programação local de saúde; Distritos sanitários e enfoque estratégico; Conhecimentos Gerais
sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Fundamentos da Educação Física; Concepções da Educação Física; Objetivos da Educação Física; Aspectos
técnicos, políticos e pedagógicos da educação física escolar; Esportes (regras oficias); Desenvolvimento
Humano – aprendizagem motora; Recreação Escolar; Anatomia/fisiologia do exercício; Qualidade de Vida;
Parâmetros curriculares nacionais. Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico,
objetivos, seleção de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Lei 9394/96. Lei nº
10.639/2003. Lei nº 8.069/90.
PSICÓLOGO
Parâmetros para o funcionamento do SUS; A psicologia como ciência. Diferentes escolas, diferentes campos de
atuação e tendências teóricas; Métodos e técnicas de Avaliação Psicológicas; Psicopatologia e o método clínico.
Modos de funcionamento normal e patológico do psiquismo humano; A ética, sua relação com a cultura e sua
influência na constituição do psiquismo; Psicologia Social e os Fenômenos de Grupo: a comunicação, as
atitudes, o processo de socialização, os grupos sociais e seus papéis; Psicologia Institucional e seus métodos
de trabalho; Psicologia na reforma psiquiátrica, o psicólogo e a saúde pública; Teorias e técnicas psicoterápicas;
Processo Psicodiagnóstico; Terapia na Saúde mental; Psicologia do Desenvolvimento; Psicologia da
Aprendizagem; Psicologia Familiar - Criança e Adolescente; Tratamento Psicoterápico de Portadores de
HIV/AIDS; Psicologia Institucional e processo grupal; Código de Ética profissional do Psicólogo. Sistema Único
de Saúde: Lei nº 8.080 de 19/09/90, Lei nº 8.142 de 28/12/90, Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Saúde - NOB-SUS de 1996, Norma Operacional da Assistência à Saúde/SUS - NOAS-SUS de 2002.

ENSINO MÉDIO E TÉCNICO
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Coerência e Coesão Textual. Significado das palavras - Sinônimos,
Antônimos, Parônimos, Homônimos. Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do substantivo
(gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto. - Emprego dos pronomes.
Regência nominal e verbal. Concordância nominal e verbal.
MATEMÁTICA:
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Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Conjuntos. Sistema legal de unidades de medidas
brasileira. Perímetro, área e volume das principais figuras geométricas. Regra de três simples e composta.
Porcentagem e juros simples. Equação de 1º e 2º graus. Sistema de equações. Relações métricas e
trigonométricas no triângulo retângulo.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rebouças; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Rebouças.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Lei nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal; Lei Orgânica do Município Rebouças; Noções básicas de
portaria, decreto, ofício, arquivo; edital, comunicação interna, protocolo, arquivos, elaborar e datilografar cartas,
atas, circulares, tabelas, gráficos, memorandos; Constituição Federal; Noções básicas de atendimento ao
público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de informática.
PROFESSOR
Tendências pedagógicas e suas manifestações na Prática educativa; Escola: um espaço em transformação:
Escola tradicional e escola contemporânea – caracterização; Inter-relações dos elementos transformadores da
escola: sociedade, cultura, conhecimento, ensino-aprendizagem, professor-educador-aluno; organização da
prática educativa: Planejamento escolar – importância, etapas do planejamento: diagnóstico, objetivos, seleção
de conteúdos, procedimentos, recursos e avaliação pedagógica. Lei 9394/96. Lei nº 10.639/2003. Lei nº
8.069/90. Diferenças individuais: fatores determinantes e capacidades mentais. Desenvolvimento da
inteligência. Estágios do desenvolvimento da criança. O processo de socialização. A teoria de Piaget sobre a
linguagem e o pensamento da criança. O desenvolvimento dos conceitos científicos na infância. Pensamento e
palavra. Princípios e fundamentos dos referenciais curriculares. Noções básicas do cargo de professor de ensino
fundamental.
SECRETÁRIO ESCOLAR
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9.394/96 e suas alterações. Estatuto da Criança e do
Adolescente - Lei nº 8.069/1990 (ECA). Constituição da República Federativa do Brasil (Art. 205 a 214).
Emenda Constitucional nº 53, de 19/12/2006, publicada em 20/12/2006. Lei nº 11.494, de 20/6/2007,
publicada em 21/6/2007. Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Decreto Federal 5154/2004. Lei 11.114,
de 16/05/2005 e Lei nº 11.274, de 06/02/2006, que alteram a Lei nº 9394/1996, tornando obrigatório o ensino
fundamental de 9 anos. Declaração de Salamanca, Espanha, 2004. BRASIL. Ministério da Educação.
Secretaria de Educação Básica. Escrituração Escolar - Escrituração referente ao docente, especialista e
pessoal administrativo: Livro de escrituração escolar: - Tipos; - Finalidades; Instrumentos utilizados para o
registro da vida escolar do aluno: Organização didática (matrícula; atas; transferências; ficha individual;
histórico escolar; boletim escolar; diário de classe; declaração provisória de transferência; certificados;
diplomas) - Arquivo: Finalidade; Tipos; Importância; Organização; Processo de incineração, microfilmagem,
informática; Regimento Escolar e Proposta Pedagógica; Quadro Curricular; Legislação aplicável.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Sistema operacional Windows 98, ME, 2000/XP, Vista e Seven. Conhecimento sobre o pacote Microsoft Office
2003 e 2007(Word, Excel, PowerPoint e Access). Open Office, Broffice, Hardware-componentes de
microcomputadores. Dispositivos de armazenamento de dados. Gerenciamento de memória principal e cachê.
Tipos de memória. Dispositivos de entrada e saída. Placa mãe interfaces paralela, serial, USB, IDE.
Configuração de microcomputadores. Microprocessadores. Barramentos. Onboard. Plug-and-play. Operação de
computadores. Impressoras Deskjet/laser, scanners, CD-ROM, DVD, e Modens. Proteção: princípios básicos,
alimentação AC/DC, aterramento, proteção de equipamentos e de sistemas de informática. Software-básico,
aplicativos e utilitários. Apoio na instalação e na atualização de softwares antivírus. Redes de computadores e
Internet. Conceitos. Terminologia. Objetivos. Redes: LAN, MAN e WAN. Modelo OSI / ISO. Meios de
transmissão: par trançado, fibra óptica e link de rádio. Cabeamento estruturado. Topologias. Métodos de acesso.
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Tecnologias ethernet, fast ethernet, FDDI, gigabit Ethernet, ATM e Wireless. Equipamentos para interconexão de
redes. Fundamentos da arquitetura TCP/IP. Redes públicas. Internet e intranet. Equipamentos: hubs, switches e
roteadores. Noções sobre instalação e operação de redes de computadores. Browser: Internet Explorer e
Firefox. Direitos de propriedades de Softwares-Lei de software. Assuntos relacionados à sua área de atuação e
ética no trabalho. Backup de Dados, Tipos de Backup, Compartilhamento de arquivos.

ENSINO FUNDAMENTAL
PORTUGUÊS:
Ortografia (escrita correta das palavras). Divisão silábica. Pontuação. Acentuação Gráfica. Flexão do
substantivo (gênero – masculino e feminino; Número – singular e plural) e Interpretação de Texto.
MATEMÁTICA:
Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Sistema legal de unidades de medidas brasileira.
Perímetro e área das principais figuras geométricas planas. Regra de três simples. Porcentagem e juros simples.
CONHECIMENTOS GERAIS:
Atualidades e Aspectos Políticos: País, Estado do Paraná e Município de Rebouças; História e Geografia do
País, Estado do Paraná e Município de Rebouças.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
AGENTE DE SEGURANÇA DE BENS MUNICIPAIS I
Medida Provisória n° 494 de 02 de julho de 2010; Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010; Política
Nacional de Defesa Civil, 2007; Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da Defesa Civil e suas
responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas,
enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes
geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de solos e peculiaridade dos solos; Comunicação persuasiva;
Introdução Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento
intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação pública; Legislação ambiental; Gestão de
conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas
(comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de
planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução,
conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos;
Montagem e coordenação de abrigos; Noções de primeiros socorros.
AGENTE DE SEGURANÇA DE BENS MUNICIPAIS II
Medida Provisória n° 494 de 02 de julho de 2010; Decreto n° 7.257 de 04 de agosto de 2010; Política
Nacional de Defesa Civil, 2007; Sistema Nacional de Defesa Civil; Departamento da Defesa Civil e suas
responsabilidades, planos de contingência; Segurança e Saúde ocupacional; Noções de geologia,
meteorologia e hidrologia (micro bacias, acidentes geográficos, escorregamentos, influência das chuvas,
enchentes); Atitudes de Liderança; Desastres e riscos ambientais; Interpretação de plantas e acidentes
geográficos, topografia, croquis, mapas; Tipos de solos e peculiaridade dos solos; Comunicação persuasiva;
Introdução Informática, mapas/GPS para saber buscar no sistema; Esferas do poder, relacionamento
intersetorial; Interpretação de leis, conhecimentos de legislação pública; Legislação ambiental; Gestão de
conflitos; Recursos e Projetos dos Ministérios das Cidades, políticas públicas; Questões sociais, psicológicas
(comportamental); Estruturas de contenção (gabeão, muro, utilização dos recursos); Cidadania; Noções de
planejamento das ações de defesa civil: prevenção, preparação, respostas aos desastres e reconstrução,
conceitos, tipos e classificações de desastres; Educação ambiental; Prevenção de acidentes domésticos;
Montagem e coordenação de abrigos; Noções de primeiros socorros.
ASSISTENTE OPERACIONAL-ZELADORA
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Atividades específicas teóricas inerentes ao cargo; Boas Maneiras; Comportamento no ambiente de trabalho;
Organização do local de trabalho; Limpeza de vias públicas e praças municipais; Produtos de limpeza, sua
utilidade e aplicação; Instrumentos e materiais utilizados na realização de limpezas em geral; Serviços de
limpeza de: móveis, paredes, janelas, portas, vidros, espelhos, persianas, equipamentos, escadas, pisos,
passadeiras, tapetes e utensílios; Coleta de lixo e tipos de recipientes; Higiene pessoal e com todo o material
mantido sobre a sua responsabilidade; Noções de segurança no trabalho; Noções de primeiros socorros.
ELETRICISTA
Equipamentos e materiais utilizados na atividade. Diferentes processos de execução. Noções básicas de
higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do trabalho: acidentes do
trabalho, conceitos, causas e prevenção; Normas de segurança, conceito de proteção e equipamentos de
proteção. Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de eletricista. Noções básicas
de atendimento ao público.
MONITORA CASA LAR - MÃE SOCIAL
Normas de comportamento em serviço público; planejamento e organização do trabalho; Noções de primeiros
socorros; Noções básicas de ética e cidadania. Noções básicas de meio ambiente: controle do uso e da
qualidade da água, tratamento do lixo, controle de insetos e roedores. Noções básicas de higiene: higiene
pessoal e no trabalho. Noções básicas de segurança no trabalho; manuseio e utilização de ferramentas,
produtos e materiais de trabalho. Relações humanas no trabalho. Desenvolvimento de atividades de acordo
com as atribuições do cargo.
MOTORISTA
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro; Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Direção defensiva; Noções
gerais de circulação e conduta; Noções de mecânica de autos; Noções de primeiros socorros; Manutenção e
Limpeza de veículos.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Conhecimentos básicos inerentes ao Código de Trânsito Brasileiro, Resoluções, Deliberações, Portarias e
demais Leis expedidas pelos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito; Operar veículos
motorizados especiais, tais como: guindastes, máquinas de limpeza de rede de esgoto, retroescavadeira, carro
plataforma, motonivelador, pá-carregadeira, trator de esteira e outras máquinas rodoviárias e executar outras
atividades correlatas.
RECEPCIONISTA
Noções básicas de higiene: pessoal, ambiental, de utensílios e equipamentos. Noções de segurança do
trabalho: acidentes do trabalho, conceitos, causas e prevenção; Desenvolvimento de atividades relacionadas
com a execução do serviço de recepcionista; Noções básicas de informática; Noções básicas de atendimento
ao público; Boas Maneiras; Organização do local de trabalho.
VIGIA NOTURNO
Atividades específicas inerentes ao cargo, boas maneiras, comportamento no ambiente de trabalho,
organização do local de trabalho, noções básicas de vigilância, noções básicas de atendimento ao público.
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ANEXO III - MODELO ATESTADO MÉDICO
EDITAL 001/2014
ATESTADO MÉDICO AVALIAÇÃO DE APTIDÃO FÍSICA

Atesto
para
os
devidos
fins
que
o(a)
candidato(a)
___________________________________________________________, portador da Cédula de Identidade
nº _______________ e inscrito no CPF/MF sob nº ___________________ ESTÁ APTO(A), ou seja,
encontra-se em condições de saúde para realização do Teste de Avaliação de Aptidão Física do Concurso
Público Municipal de Rebouças – Edital nº 01/2014, o qual constará os seguintes testes: Corrida de 12
Minutos, Resistência Abdominal e Agilidade.

Rebouças-Pr., _______ de ________________ de _______.

ASSINATURA MÉDICO
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