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EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 003/2012 

 
 

A Prefeitura Municipal de Campo Largo  torna público para o conhecimento dos 
interessados, que estarão abertas as inscrições para o Concurso Público, de acordo com 
o disposto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de 
Campo Largo, a Lei Municipal Nº. 2347/2011, e demais disposições legais aplicáveis, para 
suprimento de vagas e formação de cadastro reserva para os cargos de Guarda 
Municipal e Operador de Máquinas Rodoviárias ; mediante condições estabelecidas 
neste Edital e em seus anexos. 
  
  
1.DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
  
1.1.O Concurso Público será regido por este Edital e executado pela Fundação de Apoio 
à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná - FUNTEF-PR e pela Prefeitura Municipal de Campo 
Largo. 
 
1.2.O Concurso Público será realizado no Município de Campo Largo e Curitiba. 
 
1.3.O Concurso Público compreenderá provas de caráter eliminatório e classificatório, e de 
exames médicos, a serem realizados na iminência de contratação, de caráter eliminatório, 
para todos os candidatos convocados, respeitando a ordem de classificação, para 
verificação da aptidão às exigências do cargo pretendido, e particularmente para os 
portadores de necessidades especiais, com vistas à avaliação da compatibilidade da 
deficiência com o exercício das atividades no cargo. 
 
1.4.É de responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos/publicações do 
concurso no Órgão de Imprensa Oficial do município e/ou no endereço 
www.funtefpr.org.br  ou ainda www.campolargo.pr.gov.br . 
 
1.5.Os Candidatos aprovados no Concurso Público serão nomeados em cargos vagos, 
ou que vierem a vagar, ou ainda, que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso, conforme necessidade e conveniência do Município de Campo Largo. 
 
1.6.Os Cargos, carga horária semanal, número de vagas ou Cadastro Reserva, Nível 
Escolar/Requisitos, Remuneração e Taxa de Inscrição encontram-se especificados no 
Anexo I.  
  
 
2.DAS CONDIÇÕES PARA ADMISSÃO 
  
2.1 São condições para a nomeação em cargos públicos em decorrência do presente 
concurso público: 
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2.1.1.Prova de ser brasileiro nato, naturalizado ou, no caso de nacionalidade portuguesa 
estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com 
reconhecimento do gozo dos direitos políticos nos termos do §1º do Artigo 12, da 
Constituição Federal. 
 
2.1.2.Encontrar-se em pleno exercício dos direitos civis e políticos. 
 
2.1.3.Apresentar documento oficial de identidade. 
 
2.1.4.Apresentar comprovante de escolaridade; (diploma ou certificado compatível com o 
cargo). 
 
2.1.5.Ter idade mínima de 18 anos comprovada até a data da posse. 
 
2.1.6.Apresentar o Nº do PIS/PASEP. 
 
2.1.7.Apresentar Certidão de Nascimento ou conforme o estado civil. 
 
2.1.8.Apresentar Título de Eleitor com prova de quitação com as obrigações eleitorais 
(apresentando os comprovantes da última eleição). 
 
2.1.9.Apresentar Cadastro de Pessoa Física – CPF. 
 
2.1.10.Prova de quitação com o Serviço Militar para os candidatos do sexo masculino 
(certificado de reservista ou de dispensa de incorporação). 
 
2.1.11.Apresentar declaração de bens com dados até a data da admissão (na forma da Lei 
8429/92). 
 
2.1.12.Certidão de Nascimento dos filhos menores de 18 anos, quando for o caso. 
 
2.1.13.Os candidatos classificados para vagas destinadas aos portadores de deficiência 
deverão apresentar laudo médico, onde conste a indicação da espécie e do grau de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente de Classificação 
Internacional de Doenças – CID. Um profissional médico do Município emitirá parecer 
observando o contido no parágrafo 1º do art. 43 do Decreto 3.289/99. 
 
2.1.13.1.Caso não apresente o Atestado Médico, o candidato será considerado como não 
portador de deficiência, sem direito à reserva de vaga. 
 
2.1.14.A verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das 
atribuições do cargo será feita no período de estágio probatório através de avaliação do 
desempenho validado pela chefia imediata  da área de locação do candidato em conjunto 
com profissional médico do Município. 
 
2.1.15.Quando o profissional médico do Município concluir pela inaptidão do candidato, 
constituir-se-á, no prazo de 10 dias, junta médica para nova inspeção, da qual poderá 
participar profissional indicado pelo interessado. 
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2.1.16.A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 05 dias, 
contado da ciência da conclusão de inaptidão. 
 
2.1.17.A junta médica deverá apresentar conclusão da avaliação no prazo de 05 dias, 
contado da realização do exame. 
 
2.1.18.Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica. 
 
 
 
3.DAS INSCRIÇÕES 
 
3.1.A inscrição do Candidato deverá ser efetuada exclusivamente via INTERNET, no 
endereço eletrônico www.funtefpr.org.br  onde existirá um link com o formulário para 
preenchimento destinado à participação no Concurso Público da PMCL. 
 
3.1.1.A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, sobre as quais não se poderá alegar desconhecimento, não 
cabendo recurso sobre eventuais erros cometidos pelo candidato no ato da inscrição.  
 
3.1.2.O Candidato poderá efetuar sua inscrição, a partir das 9h00min do dia 04/04/2012 até 
às 21h00min do dia 18/04/2012. 
 
3.1.3.O Candidato deverá imprimir o boleto para pagamento da inscrição, a título de 
ressarcimento de despesas com material e serviços, conforme valores no Anexo I. 
 
3.1.4.O pagamento deverá ser efetuado apenas em dinheiro, vedado o pagamento 
através de cheque. 
 
3.1.5.Não serão aceitos pedidos de isenção de pagamento do valor da inscrição, seja 
qual for o motivo alegado.  
 
3.1.6.No ato da inscrição, o Candidato terá, obrigatoriamente, que optar por um único 
cargo, não sendo aceitos quaisquer pedidos de alteração de cargo para o qual o 
Candidato se inscreveu.  
 
3.1.7.Os candidatos portadores de deficiência deverão declarar, na ficha de inscrição, a 
deficiência de que são portadores, informando as condições especiais que necessitem para a 
realização das provas. A compatibilidade entre a deficiência declarada no ato da inscrição e as 
exigências do Cargo, será analisada em momento posterior, conforme item 2.1.13 deste Edital. 
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3.1.8.Após o preenchimento do formulário de inscrição e a conferência dos dados o Candidato 
deverá imprimir o boleto bancário e pagá-lo à vista em qualquer Banco, no horário bancário, 
até o dia 19/04/2012. 

 
3.1.9.Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição o Candidato deverá certificar-
se de que preenche todos os requisitos exigidos para a participação no Concurso 
Público, pois a taxa, uma vez paga, só será restituída em caso de anulação do Concurso. 
 
3.1.10.A inscrição somente será confirmada após a identificação eletrônica do pagamento 
(data de pagamento conforme item 3.1.8) da taxa de inscrição. 
 
3.1.11.A partir de 26/04/2012, o Candidato deverá consultar, via Internet, se sua inscrição foi 
homologada e imprimir sua confirmação. 
 
3.1.12.A partir de 14/05/2012, o Candidato deverá consultar, via Internet, o local de sua prova. 
 
3.2.Não haverá inscrição condicional ou extemporânea, nem tampouco por correspondência. 
 
3.3.As informações no preenchimento da inscrição são de exclusiva responsabilidade do 
Candidato. 
 
3.4.O Candidato que fizer declarações falsas ou inexatas, na ficha de inscrição, terá a 
mesma cancelada e anulados todos os atos dela decorrentes. 
 
3.5.Candidatos que necessitarem de condições especiais para realização da prova, 
deverão informá-las na ficha de inscrição, para que a Comissão de Concursos, possa 
verificar sua pertinência. 
 
3.5.1.A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova, 
deverá levar um acompanhante, o qual ficará em sala reservada e será responsável pela 
guarda da criança. 
 
3.5.2.Os Candidatos abrangidos pelo item 3.5 deverão verificar a aceitação da 
solicitação, na confirmação da inscrição, conforme item 3.1.11. 
 
3.5.3.Os Candidatos que necessitarem de alguma condição especial para fazer a prova, 
e não informarem devidamente conforme o item 3.5 perderão o direito de exigir tais 
condições. 
 
3.6.Em hipótese alguma o Candidato poderá prestar prova sem que esteja confirmada a 
sua inscrição. 
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3.7.Será disponibilizado nos endereços eletrônicos www.funtefpr.org.br e 
www.campolargo.pr.gov.br a íntegra do Edital do Concurso. 
 
4.DA REALIZAÇÃO DO CONCURSO 
 
4.1.O Concurso será realizado em etapas conforme abaixo: 
 
4.1.1.Para o Cargo de Guarda Municipal. 
 

Etapa  Tipo de Prova  Caráter  
1ª Etapa Prova Objetiva Eliminatório/Classificatório 
2ª Etapa Exame de Aptidão Física Eliminatório 
3ª Etapa Avaliação Psicológica Eliminatório 

4ª Etapa 
exame médico - somente para os 

candidatos classificados e convocados 
para contratação 

Eliminatório 

 
4.1.2.Para o Cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias. 
 

Etapa  Tipo de Prova  Caráter  
1ª Etapa Prova Objetiva Eliminatório/Classificatório 
2ª Etapa Prova Prática Eliminatório 

3ª Etapa 
exame médico - somente para os 

candidatos classificados e convocados 
para contratação 

Eliminatório 

 
  
 
5.DAS PROVAS  
 
5.1.Primeira Etapa, para todos os Cargos. 
 
5.1.1.Cada prova da primeira etapa constará de 25 (vinte e cinco) ou 30 (trinta) questões 
objetivas. O conteúdo das provas será de acordo com o Nível Escolar exigido, 
relacionado ao conteúdo programático e número de questões conforme Anexos II e IV. 
 
5.1.2.Cada questão objetiva da prova será composta de 05 (cinco) alternativas, e terá 
uma única alternativa correta. 
 
5.1.3.O Candidato deverá transcrever as respostas das questões objetivas da prova para 
a Folha de Respostas, que será o único documento válido para a correção das mesmas. 
 
5.1.4.Será atribuído zero ponto à questão objetiva da prova, em que o Candidato marcar 
na Folha de Respostas mais de uma alternativa, emenda ou rasura, ainda que legível, 
bem como àquela que não for assinalada. 
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5.1.5.Será de inteira responsabilidade do Candidato, cumprir as instruções contidas no 
caderno de provas. 
 
5.1.6.O preenchimento da Folha de Respostas será de inteira responsabilidade do 
Candidato, que deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas 
neste Edital e no próprio caderno de provas, sendo que em hipótese alguma haverá 
substituição da Folha de Respostas por erro do Candidato. 
 
6.DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS 
 
6.1.A prova objetiva será realizada no dia 20/05/2012, nos locais indicados previamente, 
conforme item 3.1.12 deste Edital. 
 
6.1.1.A prova será realizada no horário das 15h às 18h, num total de 3 horas, já incluído 
o tempo para preenchimento da Folha de Respostas. 
 
6.1.2.Os portões de acesso aos locais de prova ficarão abertos das 14h15min às 
14h45min para a entrada de Candidatos. 
 
6.1.3.Os Candidatos que chegarem após as 14h45min encontrarão os portões fechados 
perdendo o direito de fazer a prova. 
 
6.1.4.O Candidato só poderá entregar sua Prova, Folha de Respostas e retirar-se da 
sala, depois de decorridos no mínimo 01 hora de seu início. 
 
6.1.5.O Candidato poderá levar a sua prova depois de decorridos no mínimo 02 horas de 
seu início. 
 
6.1.6.O horário a ser seguido é o horário oficial de Brasília. 
 
6.2.A prova deverá ser realizada pelo Candidato, não sendo permitida a interferência e/ou 
participação de outras pessoas. 
 
6.3. Ao terminar a prova, o Candidato deverá entregar ao fiscal da sala, obrigatoriamente, 
a Folha de Respostas das questões objetivas, devidamente assinada. 
 
6.4.Para a realização da prova o Candidato deverá portar documento oficial de identidade 
com foto, caneta esferográfica tinta azul-escura, lapiseira ou lápis e borracha. 
 
6.4.1.Não serão permitidas consultas bibliográficas, nem a utilização de outros materiais. 
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6.5.No dia de realização da prova, NÃO será permitido ao Candidato permanecer no local 
da prova portando armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo data 
bank, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador ou similares), 
bem como o uso de boné, chapéu ou similares. Caso contrário, estes deverão ser 
recolhidos pela Coordenação ou conforme orientações no local. O descumprimento da 
presente instrução implicará na eliminação do Candidato. 
 
6.6. Não será permitido ao Candidato fumar nos ambientes internos. 
 
6.7. Somente será permitida prestação da prova ao Candidato que exibir o documento 
oficial de identidade, no original, ao adentrar no local de provas e em seguida assinar a 
lista de presença sob pena de ser considerado ausente. 
 
6.7.1.Caso o original dos documentos abaixo citados tenham sido roubados, extraviados  
ou furtados, o Candidato deverá comprovar essa condição por meio de BO (Boletim de 
Ocorrência), considerando um prazo máximo de validade de 30 (trinta) dias. 
 
6.7.2.Serão considerados como documentos oficiais de identidade: Carteiras expedidas 
pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública e pelas Policias 
Estaduais; Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores do exercício profissional 
(Ordens, Conselhos, etc); Certificado de Reservista, Carteiras Funcionais do Ministério 
Público e da Magistratura, Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que por Lei 
Federal valem como identidade; Passaporte; Carteira de Trabalho e Carteira Nacional de 
Habilitação com foto. 
 
6.7.3.Havendo alguma dificuldade de identificação, será coletada a impressão 
datiloscópica do Candidato, como forma de identificação. Caso o Candidato se recuse na 
coleta, este será desclassificado. 
 
6.8.NÃO será permitido durante a realização das provas, ausentar-se do recinto, a não 
ser em casos especiais, acompanhado por um membro da equipe de aplicação da Prova. 
 
6.9.Não serão aplicadas provas em hipótese alguma, fora do espaço físico ou dos 
horários predeterminados neste Edital e comunicados através do endereço eletrônico 
(site) do Concurso Público. 
 
6.10.Os dois últimos Candidatos de cada sala de prova somente poderão entregar as provas e 
retirar-se do local simultaneamente. 
 
6.11.É de responsabilidade exclusiva do Candidato a identificação correta do seu local de 
realização das provas e o comparecimento no horário determinado. 
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6.12.Não haverá segunda chamada para as provas, importando a ausência do Candidato 
na sua eliminação sumária do Concurso Público. 
 
6.13.A inviolabilidade das provas será comprovada nos locais de aplicação, no momento 
da abertura dos pacotes.  
 
6.14.Os pertences pessoais deverão ser guardados sob a carteira, inclusive aparelhos 
celulares, que deverão permanecer desligados durante todo o período de permanência 
dos Candidatos em sala, sendo que a Comissão de Concursos não se responsabiliza por 
extravios ou furto dos mesmos. 
 
6.15.Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do Concurso Público o 
Candidato que, durante a realização da prova: 
 
6.15.1.For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução de qualquer prova. 
 
6.15.2.Descumprir o item 6.5, 6.6 e 6.7. 
 
6.15.3.Faltar com a devida urbanidade para com qualquer membro da equipe de 
aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com os Candidatos. 
 
6.15.4.Recusar-se a entregar a Folha de Respostas ao término do tempo destinado para sua 
realização. 
 
6.15.5.Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 
 
6.15.6.Descumprir as instruções contidas neste Edital, no Caderno de Provas e na Folha 
de Respostas. 
 
6.15.7.Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 
 
6.15.8.Utilizar ou tentar usar meios fraudulentos para obter aprovação própria ou de 
terceiros no Concurso Público. 
 
6.15.9.Se, a qualquer tempo, for constatado, por meio eletrônico, estatístico, visual ou 
grafológico, ter o Candidato utilizado processos ilícitos ou apresentado declaração falsa ou 
inexata, quanto a aspecto relevante à sua participação no Concurso Público, sua prova será 
anulada e ele será automaticamente eliminado. 
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7.DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 
 
7.1.Serão considerados classificados os Candidatos que obtiverem, na prova objetiva, 
nota igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, na escala de 0 (zero) a 100 (cem), 
conforme critérios constantes no Anexo II. 
 
7.2.Não haverá revisão, nem vista de prova. 
 
 
 
8.CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
  
8.1. Os critérios serão utilizados na seguinte ordem: 

1º) - maior de 60 (sessenta) anos, segundo o Estatuto do Idoso. 
 2º) - maior nota na Prova de Conhecimentos Específicos, se houver. 
 3º) - maior nota na prova de Língua Portuguesa. 
 4º) - maior idade, sendo considerado dia, mês e ano. 
 5º) - persistindo o empate, o critério será o de sorteio.  
 
9.DOS GABARITOS DAS PROVAS 
 
9.1.Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados a partir das 20horas de 
20/05/2012 pela Internet, no endereço www.funtefpr.org.br 
 
9.2.Os gabaritos pós período recursal serão divulgados a partir de 29/05/2012 no mesmo 
endereço eletrônico do Concurso Público, não se admitindo recurso desse resultado. 
 
 
10.DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA PARA O CARGO DE GUARD A MUNICIPAL E SUA 
REGULAMENTAÇÃO 
 
10.1.A prova de aptidão física, de caráter eliminatório, será aplicada para até 350 
(trezentos e cinquenta) candidatos, de acordo com a ordem de classificação na prova 
objetiva. 
 
10.2.Os demais candidatos classificados ficarão em lista de espera e poderão ser 
chamados para prestarem prova de aptidão física, de acordo com a necessidade da 
Prefeitura Municipal de Campo Largo e dentro da validade do concurso. 
 
10.3.Os candidatos convocados para a prova de aptidão física deverão providenciar de 
imediato os documentos relacionados no Item 14  e Anexo VI , para entrega ate 
02.07.2012. 
 
10.4.A relação contendo o nome, local, dia e horário dos candidatos que realizarão a 
prova de aptidão física, será divulgada nos portais www.funtefpr.org.br e 
www.campolargo.pr.gov.br no dia 04.06.2012. 
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10.5.A identificação correta do local de aplicação da prova de aptidão física e o 
comparecimento no horário determinado serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
10.6.Não haverá segunda chamada para a prova de aptidão física, importando a ausência 
do candidato na sua eliminação do concurso. 
 
10.7.Não haverá realização da prova de aptidão física fora do horário e local previamente 
estipulado. 
 
10.8.Os candidatos deverão apresentar-se para a prova de aptidão física munidos da 
seguinte documentação e vestimenta: 
 

a)Documento original de identidade com foto. 
 
b)O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da prova de 
aptidão física, documento de identidade original, por motivo de perda, furto, extravio 
ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em 
órgão policial, expedido no máximo nos 30 dias anteriores à realização da prova. 
 
c)Atestado médico, conforme modelo no Anexo V  deste edital, comprovando estar 
em pleno gozo de saúde física e mental, apto, portanto, para ser submetido à prova 
de aptidão física. 
 
d)Somente será submetido à prova de aptidão física o candidato que estiver de 
posse do atestado médico original, em papel timbrado e com o carimbo em que 
constem o nome e o CRM do médico, expedido em data no máximo, retroativa há 
20 (vinte) dias da realização da prova de aptidão física. 
 
e)Vestir trajes adequados: camiseta, calção ou calça de agasalho e calçando tênis. 
 
f)Na prestação da prova de aptidão física o candidato deverá assinar a lista de 
presença, sob pena de ser considerado ausente. 
 

10.9.A prova de aptidão física consistirá da aplicação dos seguintes testes: 
1.Teste da corrida de 50 metros. 
2.Teste de corrida/caminhada de 12 minutos. 
3.Teste de flexão e extensão dos braços. 
4.Teste de abdominal com flexão completa do tronco. 

 
10.10.O resultado de cada teste, APTO ou INAPTO, será registrado pelo examinador na 
ficha de avaliação do candidato, no término da aplicação dos mesmos, quando o 
candidato deverá tomar ciência do resultado. 
 
10.11.Os procedimentos para a realização dos testes estão especificados no Anexo VII  
deste edital. 
 
10.12.Não caberá à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR ou ao Município de Campo Largo 
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nenhuma responsabilidade com acidentes que possam ocorrer com o candidato durante a 
execução dos testes. 
 
10.13.Estará automaticamente excluído do concurso o candidato que: 
 
10.13.1.For considerado inapto em qualquer um dos testes. 
 
10.13.2.Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
da prova de aptidão física ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
10.13.3.For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a 
prova de aptidão física, ou for responsável por falsa identificação pessoal; 
10.13.4.O candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
 
10.13.5.Deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução dos testes; 
 
10.13.6.Apresentar condição física, psíquica ou orgânica (estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões etc.), mesmo que temporária, que o impossibilite de 
realizá-la integralmente na data estipulada; 
 
10.13.7.Vier a acidentar-se em qualquer um dos testes e não puder finalizar esta fase. 
 
10.13.8.Para esta fase não será concedido direito à revisão ou recurso da prova de 
aptidão física. 
 
10.14.A relação com o resultado da prova de aptidão física, com a situação de APTO, 
INAPTO ou “ausente”, será divulgada dia 20.06.2012, nos portais www.funtefpr.org.br, 
www.campolargo.pr.gov.br e publicada no Diário Oficial – Atos do Município de Campo 
Largo. 
 
 
11.DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E SUA REGULAMENTAÇÃO PA RA O CARGO DE 
GUARDA MUNICIPAL 
 
11.1.A avaliação psicológica, de caráter eliminatório, será aplicada para todos os 
candidatos com a situação de APTO na prova de aptidão física. 
 
11.2.Será considerado habilitado, nesta fase, o candidato que obtiver o resultado 
INDICADO para o cargo. 
 
11.2.1.O candidato CONTRA INDICADO será eliminado do concurso. 
 
11.2.2.Para esta fase não será concedido direito à revisão ou recurso da Avaliação 
Psicológica. 
 
11.3.A avaliação psicológica consistirá na aplicação de bateria de testes de aptidão e 
personalidade. Para o perfil psicológico serão avaliadas as seguintes características: 

1.Relacionamento interpessoal. 
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2.Nível de ansiedade. 
3.Controle emocional. 
4.Agressividade. 
5.Memória auditiva e visual. 
6.Receptividade e capacidade de administração. 
7.Capacidade de medição de conflito. 
8.Fluência verbal. 

 
11.4.A avaliação psicológica será realizada no dia 30.06.2012 ou 01.07.2012. 
 
11.5.O local, ensalamento e demais informações aos candidatos que realizarão a 
avaliação psicológica será divulgado nos portais www.funtefpr.org.br e 
www.campolargo.pr.gov.br  no dia 25.06.2012. 
 
11.6.A identificação correta do local de aplicação da avaliação psicológica e o 
comparecimento no horário determinado serão de inteira responsabilidade do candidato; 
 
11.7.Não haverá segunda chamada para a avaliação psicológica, importando a ausência 
do candidato na sua eliminação do concurso; 
 
11.8.Não haverá realização da avaliação psicológica fora do horário e do local marcado 
para todos os candidatos. 
 
11.9.Os candidatos deverão apresentar-se para a avaliação psicológica munidos de 
documento original de identidade com foto. 
 
11.10.O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da avaliação 
psicológica, documento de identidade original, por motivo de perda, furto, extravio ou 
roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em órgão policial, 
expedido no máximo nos 30 dias anteriores. 
 
11.11.A relação com o resultado da Avaliação Psicológica, com a situação INDICADO ou 
CONTRA INDICADO ou “ausente”, será divulgada dia 10.07.2012, nos portais 
www.funtefpr.org.br e www.campolargo.pr.gov.br e publicada no Diário Oficial – Atos do 
Município de Campo Largo. 

  
 
12.DA PROVA PRÁTICA PARA O CARGO DE OPERADOR DE MÁQ UINAS 
RODOVIÁRIAS E SUA REGULAMENTAÇÃO 
 
12.1.A prova prática, de caráter eliminatório, será aplicada para até 20 (vinte) primeiros 
candidatos classificados na prova objetiva. 
 
12.2.Os demais candidatos classificados ficarão em lista de espera e poderão ser 
chamados para prestarem prova prática, de acordo com a necessidade da Prefeitura 
Municipal de Campo Largo e dentro da validade do concurso. 
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12.3.A relação contendo o nome, local, dia e horário dos candidatos que realizarão a 
prova prática, será divulgada nos portais www.funtefpr.org.br e www.campolargo.pr.gov.br 
no dia 04.06.2012. 
 
12.4.A identificação correta do local de aplicação da prova prática e o comparecimento no 
horário determinado serão de inteira responsabilidade do candidato. 
 
12.5.Não haverá segunda chamada para a prova prática, importando a ausência do 
candidato na sua eliminação do concurso. 
 
12.6.Não haverá realização da prova prática fora do horário e local previamente 
estipulado. 
 
12.7.Os candidatos deverão apresentar-se para a prova prática munidos da seguinte 
documentação e vestimenta: 
 

a)Documento original de identidade com foto. 
 
b)O candidato impossibilitado de apresentar, no dia da aplicação da prova de 
aptidão física, documento de identidade original, por motivo de perda, furto, extravio 
ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o registro de ocorrência em 
órgão policial, expedido no máximo nos 30 dias anteriores à realização da prova. 
 
c)Apresentar o original da Carteira Nacional de Habilitação Categoria D, sem a qual 
não poderá realizar a prova, sendo eliminado do Concurso.  
 
d)Vestir trajes adequados e calçado fechado. 
 
e)Na prestação da prova prática o candidato deverá assinar a lista de presença, 
sob pena de ser considerado ausente. 
 

12.8.A prova prática consiste na execução de tarefas realizadas individualmente pelo 
candidato, previamente elaboradas pela Banca Examinadora, com a avaliação através de 
planilhas, tomando-se por base as atribuições do cargo, com tempo máximo de 15 
(quinze) minutos para a execução da prova. 
 
12.8.1As demais informações constarão de Edital próprio, o momento da convocação para 
a realização da prova prática. 
 
12.9.O resultado de cada teste, APTO ou INAPTO, será registrado pelo examinador na 
ficha de avaliação do candidato, no término da aplicação dos mesmos, quando o 
candidato deverá tomar ciência do resultado. 
 
12.10.Não caberá à Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico da UTFPR – FUNTEF-PR ou ao Município de Campo Largo 
nenhuma responsabilidade com acidentes que possam ocorrer com o candidato durante a 
execução dos testes. 
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12.11.Estará automaticamente excluído do concurso o candidato que: 
 
12.11.1.For considerado inapto em qualquer um dos testes. 
 
12.11.2.Tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação 
da prova de aptidão física ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; 
 
12.11.3.For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a 
prova de aptidão física, ou for responsável por falsa identificação pessoal; 
 
12.11.4.O candidato que fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; 
 
12.11.5.Deixar de comparecer ou não atender à chamada para execução dos testes; 
 
12.11.6.Apresentar condição física, psíquica ou orgânica (estados menstruais, 
indisposições, cãibras, contusões etc.), mesmo que temporária, que o impossibilite de 
realizá-la integralmente na data estipulada; 
 
12.11.7.Vier a acidentar-se em qualquer um dos testes e não puder finalizar esta fase. 
 
12.11.8.Não apresentar no momento da realização da prova prática, a Carteira de 
Habilitação na Categoria D. 
 
12.12.Para esta fase não será concedido direito à revisão ou recurso da prova prática. 
 
12.13.A prova prática poderá ser cancelada ou interrompida, em razão de condições 
climáticas, a critério da Banca Examinadora, da Comissão do Concurso Público ou da 
executora do Concurso; neste caso, nova data para realização da prova prática será 
marcada e divulgada através de Edital, sendo que desta, somente poderão participar 
aqueles Candidatos que a deixaram de realizar pelos motivos aqui expostos. 
 
12.14.A relação com o resultado da prova prática, com a situação de APTO, INAPTO ou 
“ausente”, será divulgada dia 22.06.2012, nos portais www.funtefpr.org.br, 
www.campolargo.pr.gov.br e publicada no Diário Oficial – Atos do Município de Campo 
Largo. 
 
 
13.DA CONVOCAÇÃO  
 
13.1.A convocação dos candidatos será feita obedecendo à ordem das listas 
classificatórias, dentro do número de vagas estabelecido para a nomeação. 
 
13.2.Os candidatos serão convocados através de Edital de Convocação, publicado em 
Diário Oficial do Município, Internet e através do portal www.campolargo.pr.gov.br 
 
13.2.1.O Edital de Convocação especificará as classificações, local, data e hora em que 
os convocados deverão comparecer para a entrega da documentação necessária, item 2, 
e o encaminhamento aos exames médicos admissionais. 
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13.2.2.Para o cargo de Guarda Municipal além dos documentos relacionados no item 2, os 
candidatos deverão apresentar documentos de investigação de conduta conforme item 14 
e Carteira de Habilitação Categoria B, no mínimo. 
 
13.3.A atualização do endereço eletrônico e para correspondência é de inteira 
responsabilidade do candidato e deverá, quando necessário, ser atualizada na Área de 
Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campo Largo. 

 
 
14.DA INVESTIGAÇÃO DE CONDUTA E SUA REGULAMENTAÇÃO PARA O CARGO 
DE GUARDA MUNICIPAL 
 
14.1.Constitui-se a avaliação de conduta na análise conceitual do comportamento público 
e funcional do candidato, através da entrega dos seguintes documentos: 

a)Atestado de Antecedentes Criminais, 01 (um) documento emitido pelo 
Instituto de Identificação do Paraná; 
b)Certidão de Antecedentes Criminais, 03 (três) documentos emitidos pela 
Vara de Execuções Penais, e 
c)Certidão Negativa de Distribuição Criminal, 01 (um) documento emitido pela 
Justiça Federal. 
d)O atestado e as certidões são confidenciais e darão fé de que não existe 
registro de antecedentes criminais no Instituto de Identificação do Paraná – 
Departamento da Polícia Civil – e nada consta, nas Varas das Execuções 
Penais, Corregedoria dos Presídios e Justiça Federal. 

 
14.2.Para emissão dos Atestados e Certidões acima relacionados o candidato deverá 
proceder conforme descrito no Anexo VI . 
 
 
15.DO APROVEITAMENTO 
 
15.1.Os candidatos aprovados e selecionados no Concurso Público serão nomeados, 
pelo Regime Jurídico Estatutário nos termos da Lei Municipal 2347/2011, sujeitando-se 
ao estágio probatório de conformidade com o "caput" do Artigo 41 da Constituição 
Federal/88. 
 
15.2.Para efeito de nomeação, o Candidato classificado, selecionado e apto para a 
admissão deverá apresentar os documentos constantes do item 2 e seus sub-itens, na 
forma de fotocópia autenticada ou mera fotocópia, desde que apresente o original para 
conferência. Quando for declaração deverá ser entregue a via original. 
 
15.3.O Candidato que, convocado para a admissão, recusar ou deixar de assumir a vaga 
dentro de 5 (cinco) dias úteis, será considerado desistente e, portanto desclassificado do 
Concurso. 
 
15.4.É facultado ao Candidato, quando da convocação, optar pelo chamamento em 
última oportunidade, para o cargo que concorreu, por uma única vez, alertando-se, 



Prefeitura Municipal de Campo Largo
Sede de Governo

Avenida  Padre Natal Pigato, 989
Centro - 83607-240 

Tel.: 41 3291-5017 Fax 41 3221-8072
xx@xx.pr.gov.br

www.campolargo.pr.gov.br

 
 

16 
 

porém, que pode ocorrer o término da validade do Concurso, sem o aproveitamento do 
Candidato. 
   
16.DAS VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNC IA 
 
16.1.As pessoas portadoras de deficiência, amparadas pelo artigo 27, VIII da CE, e pela Lei 
Estadual nº 13.225, publicada no Diário Oficial do Paraná, em 10 de julho de 2001, poderão, nos 
termos do presente Edital, concorrer às vagas conforme indicado no Anexo I. 
  
16.2.Das vagas existentes, 10% (dez por cento) serão destinadas a deficientes, de 
acordo com o art. 8º, §§ 2º e 3º, da Lei Municipal nº. 2.347, de 22 de dezembro de 2011. 
 
16.3.Ao candidato portador de deficiência é assegurado o direito de se inscrever no 
presente Concurso Público, desde que declare a deficiência de que é portador.  
 
16.4.Será garantido aos portadores de deficiência as condições especiais para realização 
da prova, de acordo com o item 3.5. 
 
16.5.Os candidatos que se declararem portadores de deficiência participarão do 
Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos, no que diz 
respeito ao conteúdo e à avaliação das provas. 
 
16.6.Após a correção das provas, serão elaboradas duas listas, uma geral, com a relação 
de todos os candidatos classificados, e uma especial, com a relação dos portadores de 
deficiência aprovados. 
 
16.7.As vagas reservadas nos termos do item 16.2 deste Edital ficarão liberadas, se não 
houver ocorrido à inscrição, no Concurso, ou aprovação de candidatos portadores de 
deficiência. 
 
16.8.No ato da inscrição para concorrer à vaga, os portadores de deficiência deverão 
informar a sua condição conforme item 3.1.7. 
 
16.9.Na falta de candidatos aprovados para o preenchimento da vaga reservada aos 
deficientes, esta será preenchida pelos demais candidatos aprovados. 
 
17.DOS RECURSOS 
 
17.1.O Candidato que desejar interpor recursos às questões objetivas disporá de até 2 
(dois) dias úteis, a contar da divulgação dos gabaritos conforme o item 9.1. 
 
17.2.O recurso deverá ser formalizado, devidamente fundamentado, mediante 
requerimento em formulário eletrônico e específico que estará disponível na Internet, 
www.funtefpr.org.br 
 
17.3.Não serão aceitos recursos encaminhados por via postal, fax, ou correio eletrônico. 
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17.4.Os recursos interpostos serão respondidos exclusivamente pela Comissão de 
Concursos  da FUNTEFPR e a devolutiva será disponibilizada somente aos Candidatos 
recorrentes, nos casos dos indeferidos somente, à partir do dia 28.05.2012. 
 
17.5.Não serão admitidos recursos relativos ao preenchimento incompleto, equivocado 
ou incorreto da Folha de Respostas. 
 
17.6.Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão(ões), esta(s) será(ão) 
considerada(s) como correta(s) para todos os Candidatos, independentemente de terem 
recorrido. 
 
17.6.1.Se houver alteração dos gabaritos, por força de recurso, estes serão publicados. 
 
17.6.2.Em hipótese alguma o quantitativo de questões da prova sofrerá alteração. 
  
 
18.DOS RESULTADOS FINAIS 
 
18.1.Os resultados finais para o cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias serão 
divulgados em 27/06/2012, no mesmo endereço informado no item 9.1. 
 
18.2. .Os resultados finais para o cargo de Guarda Municipal serão divulgados em 
13/07/2012, no mesmo endereço informado no item 9.1. 
 
  
19.DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
19.1.O Concurso terá validade de 02 (dois) anos a contar da data do resultado da 
primeira etapa, podendo ser, automaticamente, prorrogável por igual período. 
 
19.2.Será excluído do Concurso o Candidato que fizer, em qualquer documentação, 
declaração inexata, ainda que verificada posteriormente. 
 
19.3.A classificação do Candidato no Concurso não importará obrigatoriamente em sua 
admissão, dependendo esta sempre da existência de vaga e conveniência da PMCL. 
 
19.4.Somente após a comprovação de todos os requisitos do edital do Concurso, o 
Candidato convocado será encaminhado ao Serviço Médico, para exames admissionais. 
 
19.5.O Candidato classificado no Concurso compromete-se a manter atualizado 
seu endereço junto à Prefeitura Municipal de Campo Largo.  A não atualização poderá 
gerar prejuízos ao Candidato, sem nenhuma responsabilidade para a gestora do 
Concurso e da Prefeitura Municipal de Campo Largo. 
 
19.6.A Prefeitura Municipal de Campo Largo poderá constituir quadro-reserva de 
Candidatos classificados para preenchimento de vagas que surjam durante o prazo de 
vigência do Concurso. 
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19.7.As publicações oficiais referentes ao Concurso Público serão feitas nos Diários 
Oficiais  do Município de Campo Largo, e a critério da Prefeitura Municipal de Campo Largo, 
no portal eletrônico do município. 
 
19.8.A inscrição do Candidato importa no conhecimento e aceitação das condições 
previstas para o Concurso, tais como se acham estabelecidas neste Edital. 
 
19.9. Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, de locais e de 
horário de aplicação das provas. 
 
19.10. Serão mantidos pelo prazo de 01 (um) ano, se inexistente ação pendente, apenas 
a ficha de inscrição e Folha de Respostas dos Candidatos. Os demais papéis serão 
destruídos.  
 
19.11. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Concursos da 
entidade contratada. 
   

 
 

Campo Largo, 04 de abril de 2012. 
  
 
 

  
 
  
     EDSON DARLEI BASSO                                                              SÍLVIO BRANDÃO DI NIZ 
       PREFEITO MUNICIPAL                                                                    SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 

  
  
 
 
 
  

       LUIZ CARLOS FABRIS                                                      CARMEN LUCIA SILVA CUNH A  
     SECRETÁRIO DE FINANÇAS                                                       DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS 
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ANEXO I 
 

CARGOS, VAGAS, FORMAÇÃO, SALÁRIO INICIAL E TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 
Cargo/Carga 

horária 
Semanal 

Vagas 
 

Vagas  
PNE 

Formação requerida  
/outros requisitos 

  Salário 
Inicial/Nivel  

Taxa 
 de 

Inscrição  

Operador de 
Máquinas 

Rodoviárias-40h 
CR 

- Ensino Fundamental 
completo e carteira de 

habilitação na categoria 
D 

R$ 1.827,13 
OP-108 

 R$ 30,00 

CR-Cadastro de Reserva 
 

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 
Cargo/Carga 

horária 
Semanal 

Vagas 
 

Vagas  
PNE 

Formação requerida  
/outros requisitos 

  Salário 
Inicial  

Taxa 
 de 

 Inscrição  

Guarda 
Municipal 

CR - 
Ensino Médio completo 
e carteira de habilitação 

na categoria B 

R$ 1.205,51 
OP-087 

 R$ 45,00 

O cargo de Guarda Municipal receberá o Adicional de  Penosidade no valor de 
R$180,83; Adicional de Risco no valor de R$361,65;  Função Gratificada, 

exclusivamente pelo exercício de sua função no valo r de R$450,00. 
CR-Cadastro de Reserva 
 
  

ANEXO II 
 
 

CARGOS, PROVAS, TIPOS DE PROVA, QUESTÕES E PONTOS 
 

 
CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL 

Cargos 

 
Conhecimentos Gerais 

 
Relações 
Humanas 

Português 
Saúde Popular, Higiene e 

noções de Segurança 

Operador de 
Máquinas 

Rodoviárias-40h 

05 questões 
4 pontos 

cada questão 

05 questões 
4 pontos cada 

questão 

15 questões 
4 pontos cada questão 
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CARGOS DE NÍVEL MÉDIO 

Cargos 
Conhecimentos Gerais Conhecimentos 

 Específicos Lógica Português Informática 

Guarda Municipal 
05 questões 
3,33 pontos 

cada questão 

05 questões 
3,33 pontos 

cada questão 

05 questões 
3,32 pontos 

cada questão 

15 questões 
3,34 pontos cada 

questão 

 
 
 

ANEXO III 
 
 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 

 

Operador de Máquinas Rodoviárias 

 

���� Operar equipamentos pesados (Retro-Escavadeira,  Pá-Carregadeira, Escavadeira, 

Trator, Patrola), dotados de controle remoto hidráulico, providos ou não de 

implementos, para realização de trabalhos de terraplanagem, aterros, nivelamento 

e revestimento de estradas, desmatamento, abertura e desobstrução de valetas, 

nivelamento de terrenos e taludes, revolvimento, remoção e compactação de terra.  

���� Operar uma máquina montada sobre rodas ou esteira e provida de caçamba móvel 

e pá de comando hidráulico, conduzindo-a e operando seus comandos de corte e 

elevação, para escavar e remover terra, pedras, areia, cascalho e materiais 

análogos;  

���� Auxiliar no embarque e desembarque de cargas, quando necessário;  

���� Anotar, em mapas próprios, horários de partida, chegada, percurso e trabalho 

realizado; 

���� Executar pequenos serviços e reparos de emergência na máquina rodoviária; 

���� Registrar as horas de operações; 

���� Controlar o abastecimento e lubrificação dos equipamentos, verificando as 

condições gerais de operação; 
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���� Informar as necessidades de manutenções e abastecimento;  

���� Respeitar o Código Nacional de Trânsito. 

 
Guarda Municipal 

 

����  O cargo de guarda municipal, nos níveis I, II e III, será exercido exclusivamente por 

integrantes da carreira da Guarda Municipal, competindo-lhes: 

���� I - atuar na condição de líder de equipe com iniciativa e responsabilidade, 

respeitando o posto e a antiguidade de cargo durante todo o turno de trabalho e no 

atendimento de ocorrências; 

���� II - cumprir fielmente as ordens e atribuições determinadas pela supervisão e 

demais superiores; 

���� III - Desempenhar o fiel cumprimento das legislações federal, estadual e municipal;  

���� IV - Exercer a segurança e vigilância interna e externa nos locais públicos, ruas, 

parques, jardins, praças, escolas, cemitérios, mercados, feiras livres e demais 

locais em que o município desenvolva atividades em favor da população, em 

especial nos eventos de iniciativa da comunidade, coibir crimes contra o patrimônio, 

orientar e controlar e a circulação de veículos, prevenir sinistros, atos de 

vandalismo e danos ao patrimônio, garantir os serviços de responsabilidade do 

Município, e também sua ação fiscalizadora no desempenho de atividades de 

polícia administrativa, nos termos das Constituições Federal e Estadual e da Lei 

Orgânica, e demais diplomas legais; 

���� V – Os guardas municipais atuarão na defesa social, trânsito, Defesa Civil nos 

sinistros de qualquer natureza, bem como nas necessidades públicas por 

determinação do Poder Executivo Municipal; 

���� VI - Colaborar com os diversos órgãos públicos, nas atividades que lhes forem 

determinadas pelos superiores hierárquicos; 

���� VII - Comparecer a serviço de plantão, rondas, e vigilância de unidades e outros 

para os quais tenha sido escalado; de forma a estar em condições de iniciar o turno 

de trabalho no horário previsto; 

���� VIII - Não se ausentar ou abandonar o posto ou missão, sem ordem superior e até a 

chegada de substituto;  
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���� IX - Operar equipamentos de comunicação;  

���� X - Conduzir viaturas e pilotar motocicletas;  

���� XI - Elaborar relatórios de todas suas atividades;  

���� XII - Desempenhar outras atividades correlatas;  

���� XIII - Verificar as condições de viaturas destinada para seu uso, comunicando 

qualquer avaria ou dificuldade;  

���� XIV - Assegurar a perfeita condição das viaturas a serviço no que concerne à 

limpeza geral, abastecimento e verificação completa e sistemática de lubrificantes, 

arrefecimento, hidráulica e demais exigências técnicas;  

���� XV - Acatar as determinações superiores, no tocante a trabalhos de policiamento 

desenvolvidos em horário de escala ou fora dele;  

���� XVI - Observar o princípio da disciplina e hierarquia funcional;  

���� XVII - Frequentar com assiduidade os cursos instituídos pela administração ou 

comando; 

���� XVIII - Zelar pelo fiel cumprimento de suas atribuições e pelo bom nome e conceito 

da Guarda Municipal, observando procedimento irrepreensível, tanto na vida 

pública quanto particular, e na relação com a sociedade;  

���� XIX - Manter-se preparado física e intelectualmente para o correto desempenho da 

função;  

���� XX - Comparecer à unidade da guarda, independentemente de convocação, 

quando tiver conhecimento de iminente perturbação da ordem, ou em caso de 

calamidade pública;  

���� XXI - Utilizar em serviço o uniforme da Guarda Municipal, além dos demais 

equipamentos;  

���� XXII - Expressar-se com linguajar condigno à função e cargo desempenhados. 

���� XXIII - executar outras atribuições que lhe sejam conferidas por lei ou regulamento. 

���� § 1º. Haverá atribuição diferenciada de responsabilidades entre os níveis referidos 

no “caput”, de acordo com a hierarquia. 

���� § 2º. Os Guardas Municipais, durante curso de formação, serão regidos por ordem 

de serviço específica. 
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ANEXO IV 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 
GUARDA MUNICIPAL 
CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Conteúdo Programático. 
Interpretação de Texto 
Bibliografia Sugerida. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 
 
CEREJA, Willian; COCHAR, Thereza, CLETO, Ciley. Interpretação de textos – construindo 
competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 
 
CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma 
proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2005. 
 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2006. 
 
PLATÃO & FIORIN. Lições de texto: leitura e redação. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
 
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. 2ª ed. São Paulo: Ática, 
1991. 
 
INFORMÁTICA 
Conteúdo Programático :  
Conhecimentos sobre hardware dos computadores: componentes de entrada e saída e 
periféricos de armazenamento. Software básico: utilização de aplicativos e utilitários. 
Sistemas operacionais: conhecimentos sobre os principais sistemas operacionais e 
suas aplicações. Utilização do sistema operacional Windows: acessar, instalar e 
remover aplicativos. Manipulação de arquivos: copiar, apagar e mover arquivos dentro 
do Windows (Windows Explorer). Conhecimentos em edição de textos (Microsoft Word): 
criação e formatação de documentos. Conhecimentos em planilha eletrônica (Microsoft 
Excel): criação e formatação de planilhas. Conhecimentos em criação de apresentações 
(Microsoft PowerPoint). Utilização de ferramentas para acessar a Internet: 
conhecimentos básicos para a utilização da Internet. 
 
Bibliografia Sugerida 
BADDINI, Francisco Carlos. Gerenciamento De Redes Com Windows XP. Editora Érica. 
São Paulo, 2003. 
 
BOUSQUET, Michele. A Internet em Pequenos Passos. Editora Nacional. São Paulo, 
2005. 
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BRAGA, WILLIAM. Informática Elementar: Windows XP, Excel 2003 e Word 
2003.Editora Alta Books, 2003. 
 
CAPRON, H.L.; JOHNSON, J.A.Introdução à Informática, , 8a. Edição, Ed. PEARSON - 
Prentice Hall, 2007. 
 
CASTILLO, Elaine Bellinomini;  SURIANI, Rogerio Massaro. Windows XP. Editora 
Senac. São Paulo, 2002. 
 
COOPER, Brian Como Usar a Internet - Serie Sucesso Profissional. Editora Publifolha. 
São Paulo, 2000. 
 
ISSA, NAJET M. K. ISKANDAR. Word 2003: Treinamento Interativo. Editora Senac, 
2007. 
 
MANZANO, ANDRE LUIZ N.G.; TAKA, CARLOS EDUARDO M. Estudo Dirigido de 
Microsoft Office Word 2003 Avançado. Editora Érica, 2004. 
 
Microsoft Office PowerPoint 2003. MOAC - MICROSOFT OFFICIAL ACADEMIC 
COURSE COURSE. Editora Artmed, 2007. 
 
Microsoft Office Word 2003 Básico. MOAC - MICROSOFT OFFICIAL ACADEMIC 
COURSE COURSE. Editora Artmed, 2007. 
 
MUELLER, John Paul. Aprenda Microsoft Windows XP em 21 Dias. 1ª edição. Editora 
Makron Books. São Paulo, 2003 
 
VASCONCELOS, Laercio. Hardware Na Pratica. Editora Laercio Vasconcelos. Rio de 
Janeiro, 2009. 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO  

 Conteúdo Programático. 

1. Estruturas Lógicas  

2. Diagrama Lógico  

3. Razão, Proporção e Porcentagem 

4. Regra de Três Simples e Composta  

5. Arranjo, Combinação e Permutação.  
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Bibliografia Sugerida. 

ALENCAR FILHO, Edgar de. Iniciação à lógica matemática. São Paulo: Livraria Nobel S. 
A. 

COSTA, Newton Carneiro Affonso da. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. São Paulo: 
Editora Hucitec. 

MATES, Benson. Lógica matemática elementar. Madrid: Editora Tecnos. 

OLIVEIRA, Augusto J. Franco de. Lógica e aritmética. Brasília: Editora UnB. 

SÉRATES, Jonofon. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico 
numérico, lógico analítico, lógico crítico. Brasília: Gráfica e Editora Olímpica Ltda. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Conteúdo Programático. 
1. Comunicação 
2. Atendimento ao público 
3. Relacionamento interpessoal e intrapessoal 
4. Noções básicas de chefia e liderança 
5. Fatores motivacionais 
6. Noções de direitos humanos 
7. Noções de direito administrativo (administração pública, serviços públicos, princípios 
informativos do direito administrativo, contratos administrativos, controle da administração 
pública, atos administrativos, bens públicos, polícia administrativa) 
8. Noções básicas de direito penal (crime, imputabilidade penal, medidas de segurança, 
tipos penais) 
9. Constituição Federal: direitos e garantias fundamentais; organização do estado; 
organização dos poderes 
10. Constituição do Estado do Paraná: organização do Estado do Paraná; administração 
pública; organização dos poderes 
11. Lei Orgânica do Município de Campo Largo 
12. Noções de normas de segurança do trabalho 
13. Noções de cidadania 
14. Estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo 
15. Conhecimentos gerais de atividades inerentes ao cargo 
16. Estatuto da Criança e do Adolescente 
17. Estatuto do Idoso 
Bibliografia Sugerida. 
CAHEN, Roger. Comunicação Empresarial.  São Paulo: Best Seller, 1990. 
 
CESCA, Cleuza Gertrudes Gimenes. Comunicação dirigida escrita na empresa: teoria 
e prática . São Paulo: Summus, 1995. 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração . Rio de Janeiro: 

Campus, 2000. 
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CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos .  São Paulo: Atlas, 2002. 
 
CRETELLA JÚNIOR, José. Curso de direito administrativo . 14. ed. Rio de Janeiro: 
Forense,  1995. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo .  São Paulo: Atlas, 1995. 
 
FLETCHER, John. Como conduzir entrevistas eficazes . São Paulo: Clio, 1995. 
 
FORSYTH, Patrick. Como falar ao telefone.  São Paulo: Nobel, 2001. 
 
GODRI, Daniel. Conquistar e manter clients . Blumenau: Eko, 1994. 
 
GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional . Objetiva, 1995. 
 
HELLER, Robert. Como se comunicar bem . São Paulo: Publifolha, 1999. 
 
HOYLER, Siegfried (org.). Manual de relações industriais . São Paulo: Pioneira, 1977. 
 
LUCIEN, Auger. Comunicação e crescimento pessoal: a relação de aju da. São Paulo: 
Loyola, 1977. 
 
MASLOW H. Abraham H. Maslow no Gerenciamento , Quality Mark.2000. 
 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução à administração . São Paulo: Atlas, 
2004. 
 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Administração de Projetos : como transformar 

Idéias em resultados. São Paulo: Atlas, 1997. 
 
MEDEIROS, Ronaldo. Guia prático do emprego . Rio de Janeiro: Ediouro, 1999. 
 
MINARELLI, José Augusto. Como ter trabalho e remuneração sempre . São Paulo: 
Gente, 1995. 
 
MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração . São Paulo: Atlas, 1995. 
 
MOREY, Doc. Como falar ao telefone . São Paulo: Market Books, 2002. 
 
OLIVEIRA, Marco Antônio de. Gerente alto-astral. São Paulo: Gente, 1996. 
 
SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo . São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1991. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil : 
promulgada em 5 de outubro de 1988 e ulteriores modificações. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br>  
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BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente : Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. 
Disponível em: <www.planalto.gov.br>  
 
BRASIL. Estatuto do idoso : Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br>  
 
BRASIL. Código de proteção e defesa do consumidor . Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990. Disponível em: <www.planalto.gov.br>  
 
BRASIL. Código penal.  Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e ulteriores 
modificações. Disponível em: <www.planalto.gov.br> 
 
BRASIL. Lei de introdução às normas do direito brasileiro. Decreto-lei nº 4.657, de 4 
de setembro de 1942. Disponível em: <www.planalto.gov.br>  
CAMPO LARGO. Estatuto dos servidores públicos municipais de Camp o Largo.  Lei 
nº 941, de 26 de setembro de 1991 
 
TRÂNSITO: 
Conteúdo Programático. 
Legislação e Normas de Circulação e Conduta. 
Bibliografia:  
Apostilas tecnodata para alunos, 1ª Habilitação e Renovação de CNH (Alunos de CFC) 
DENATRAN. Código de transito Brasileiro 1ª edição-Brasília: 2008. Disponível no site 
www.denatran.gov.br 
Manual de Formação de condutores da editora BRASIL TRÂNSITO. 
SABATOVSKI, Emilio e FONTOURA, Iara P., DENATRAN Código de Transito Brasileiro 
Lei 9503 de 23/09/97 e suas resoluções editora Juruá. 
 
DIREÇÃO DEFENSIVA. 
Bibliografia: 
Apostilas tecnodata para alunos, 1ª Habilitação e Renovação de CNH (Alunos de CFC) 
Manual de Formação de condutores da editora BRASIL TRÂNSITO. 
E nos sites: 
www.detran.pe.gov.br/download/cartilha/Cartilha_DETRAN_Direcao_Defensiva.pdf 
www.detran.ba.gov.br/noticias/DIRECAO_DEFENSIVA.pdf 
www.vias-seguras.com/comportamentos/direcao_defensiva_manual_denatran 

 
 
 

OPERADOR DE MÁQUINAS RODOVIÁRIAS 
CONHECIMENTOS GERAIS 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Conteúdo Programático. 
Interpretação de Texto 
Bibliografia Sugerida. 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Lucerna, 2004. 
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CEREJA, Willian; COCHAR, Thereza, CLETO, Ciley. Interpretação de textos – construindo 
competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 
 
CEREJA, William Roberto, MAGALHÃES, Thereza Cochar. Texto e interação: uma 
proposta de produção textual a partir de gêneros e projetos. São Paulo: Atual, 2005. 
 
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2006. 
 
PLATÃO & FIORIN. Lições de texto: leitura e redação. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1997. 
 
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. 2ª ed. São Paulo: Ática, 
1991. 
 
HIGIENE E LIMPEZA 
Conteúdo Programático. 
•••• Noções de Higiene Pessoal (corporal, bucal), Higiene Coletiva e do Ambiente de 

Trabalho. Processo saúde-doença e seus determinantes/condicionantes.  
•••• Conhecimentos básicos sobre: Tétano, Raiva, Dengue, Cólera, Verminoses (amebíase, 

ascaridíase, teníase).  
•••• Noções de limpeza, segurança e procedimentos de higienização no ambiente de 

trabalho.   
•••• Normas de Saúde e Segurança no ambiente de trabalho. Uso adequado/correto dos 

Equipamentos Individuais de Segurança (EPI’s), inerentes às atividades a serem 
desenvolvidas. Conhecimento sobre as principais causas de acidentes de trabalho e 
suas prevenções.  

•••• Promoção da saúde e Qualidade de vida: conceitos e estratégias.  
Bibliografia Sugerida. 
Apostila “Higiene e Profilaxia”. Disponível no site:  WWW.soenfermagem.net.  
 
Banco de alimentos e colheita urbana: Higiene e Comportamento Pessoal. Rio de Janeiro: 
SESC/DN, 2003. (Mesa Brasil SESC – Segurança Alimentar e Nutricional).  
 
BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Segurança do paciente em serviços de 
saúde: limpeza e desinfecção de superfícies/Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 
Brasília: ANVISA, 2010. 
 
FARIAS, R.M. Manual de Segurança na Higiene e Limpeza, 1ª. Ed., Ed. EDUCS, 2011.  
 
KLOETZEL, Kurt. Temas de Saúde: Higiene Física e do Ambiente, 1ª. Ed., Editora EPU, 
2006.  
 
Manual: Prevenção, Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho – Fórum de Proteção ao  
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Meio Ambiente do Trabalho do Estado do Paraná.  
 
Manual: Segurança do Paciente - Higienização das mãos – ANVISA, Brasília.  
 
OLIVEIRA, V.R. - Ergonomia, Higiene e Segurança do Trabalho, 2ª. Ed., Universidade 
Estácio de Sá, 2009.  
 
 
RELAÇÕES HUMANAS 
Conteúdo Programático. 
Relações humanas no Trabalho. 
Bibliografia Sugerida. 
BAISNER, Richard. 101 Segredos Para Ser Bem Sucedido no Emprego. São Paulo: 
Futura, 1999. 
 
WEIL, Pierre. Relações Humanas na Família e no Trabalho. 53ª edição. Petrópolis: Vozes, 
2005. 
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ANEXO V 
 

MODELO DE ATESTADO MÉDICO 
 

 
 

ATESTADO 
 
 
 
 
Atesto que o(a) Sr.(a) ___________________________________________ 

_________________________________, portador(a) da Carteira de Identidade 

nº ____________________, encontra-se, no momento do presente exame 

médico, em boas condições de saúde, para realizar a prova de aptidão física 

citada no edital normativo do Concurso Público no cargo de Guarda Municipal,  

da Prefeitura Municipal de Campo Largo, que compreende os seguintes testes: 

corrida de 50metros, corrida ou caminhada de 12 minutos, abdominal e  flexão 

e extensão dos braços. 

 
 
 

Campo Largo, _____ de _____________________ de 2012. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________ 
Carimbo com CRM e Assinatura 
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ANEXO VI 
 
 

Procedimentos para a Emissão dos Atestados e Certid ões para a 
Investigação de Conduta para o cargo de  

GUARDA MUNICIPAL 
 

   
1. Para emissão do Atestado de Antecedentes Criminais o candidato deverá: 
 

a. Comprar, em qualquer papelaria, a Guia de Recolhimento do Estado do Paraná – 
GR-PR e preencher os campos apropriados; 

 
b. Efetuar o pagamento da GR-PR  em qualquer agência do Banco do Brasil; 

 
 
c. Solicitar a emissão do Atestado nos seguintes locais: Rua da Cidadania do Carmo; 

Rua da Cidadania da Fazendinha; 3º Distrito, no bairro Mercês; 5º Distrito, no bairro 
Bacacheri; 6º Distrito, no bairro Cajuru; 7º Distrito, no bairro Vila Hauer; 8º Distrito, 
no bairro Portão; 9º Distrito, no bairro Santa Quitéria; 11º Distrito, no bairro CIC; e 
12º Distrito, no bairro Santa Felicidade; Instituto de Identif icação de Campo Largo, 
Rua Padre Natal Pigatto, n. 989, Prédio da Prefeitura Municipal. 

 
d. Para emissão da Certidão de Antecedentes Criminais o candidato deverá 

apresentar a Carteira de Identidade e solicitar a emissão das certidões, após 
recolher uma taxa, em dinheiro, na Vara de Execuções Penais, à Av. João 
Gualberto, nº 741, Alto da Glória, das 08:30h às 17:00h. 

 
 
e. Para emissão da Certidão Negativa de Distribuição Criminal através da Internet o 

candidato poderá acessar o portal w w w .jfpr.gov.br;  
 
f . Dirigir-se à Avenida Anita Garibaldi nº 888, Juvevê, das 13h00 às 17h00, recolher a 

taxa correspondente e solicitar o documento. 
 

 
g. A entrega do Atestado e das Certidões de Antecedentes Criminais devera ser 

protocolada junto a Área de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Campo 
Largo em envelope fechado, no Bloco 4, no horário das 13h00min às 
16h00min, nos dias úteis  ate 02/07/2012. 

 
h. Não serão aceitos atestados e certidões com mais de 90 dias;  

 
 
i.  A não entrega do atestado de antecedentes Criminais e das certidões, no prazo 

estipulado no item 10.3, acarretará a exclusão do candidato do concurso. 
 
j.  O atestado e as certidões serão avaliados pela Comissão Executiva do concurso, 

dentro do mais absoluto sigilo, utilizando-se do termo INDICADO, quando 
recomendado pelos Órgãos oficiais, ou CONTRA INDICADO, quando não 
recomendado pelos Órgãos oficiais. 
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k. Se, por ocasião da análise pela Comissão Executiva do Concurso, for constatada a 

falta de qualquer um dos 5 (cinco) documentos, o candidato será CONTRA 
INDICADO e automaticamente eliminado do concurso. 

 
l.  Para esta fase não será concedido direito à revisão de Investigação de Conduta. 

 
 
m.  A relação com o resultado da investigação de conduta dos candidatos, com a 

situação de INDICADO, CONTRA INDICADO ou “ausente”, será divulgada dia 
10/07/2012, no portal www.funtefpr.org.br, www.campolargo.pr.gov.br  e 
publicada no Diário Oficial - Atos do Município de Campo Largo. 

 
 
 

ANEXO VII 
 

PROCEDIMENTOS DOS TESTES DE APTIDÃO FÍSICA 
 
 

1– TESTE DA CORRIDA DE 50 METROS  

 

Objetivo: Avalia a velocidade de deslocamento. 

 

Local: Pista de atletismo ou local plano. 

 

Execução: O candidato posicionado atrás da linha de partida deverá estar em pé com 

afastamento anteroposterior das pernas e com o pé da frente a sua escolha o mais 

próximo possível da linha de partida. As vozes de comando para o candidato iniciar a 

corrida serão dadas pelas palavras e som na seguinte ordem "Aos seus lugares, prontos e 

apito", o cronômetro será acionado no momento que for dado o apito e parado no 

momento em que o candidato cruzar a linha de chegada. Candidato masculino deve 

cumprir o percurso em até 8,5segundos, se feminino até 9,5segundos. 

 

2 – TESTE DE CORRIDA/CAMINHADA DE 12 MINUTOS 

 

Objetivo: Avaliar a aptidão aeróbia. 

 

Local: Pista de atletismo ou local plano. 
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Execução: O candidato posicionado atrás da linha de partida deverá estar em pé. As 

vozes de comando para o candidato iniciar a corrida serão dadas pelas palavras e som na 

seguinte ordem "Aos seus lugares, prontos e apito", o cronômetro será acionado no 

momento que for dado o apito e parado após decorridos 12 minutos. O avaliado deverá 

correr ou andar sem interrupções durante o tempo de 12 minutos, sendo registrada a 

distância total percorrida durante este tempo em metros. O teste será encerrado para o 

avaliado que parar antes dos 12 minutos e computado o valor zero de pontuação. 

Candidato masculino deve cumprir percurso mínimo de 2.200metros, se feminino 

1.800metros. 

 

3 – TESTE DE FLEXÃO E EXTENÇÃO DOS BRAÇOS 

 

Objetivo: Estimar a resistência de grupos musculares localizados na região superior do 

tronco e dos braços. 

 

Local: Piso plano 

 

Execução: Para o sexo masculino, o avaliado se posiciona em decúbito ventral sobre um 

pequeno quadrado de madeira com espessura de 08 cm na altura do tórax (para servir de 

indicador de flexão completa), com as mãos apoiadas no solo a partir da linha dos 

mamilos, com dedos voltados para frente. A distância entre as mãos, não deve superar a 

largura dos ombros. O rosto do avaliado deve ficar voltado para o chão. A Partir desta 

posição o avaliado estende os braços e passa contatar o solo em quarto apoios (mãos e 

ponta dos pés), o tronco do avaliado deve estar alinhado com as pernas estendidas. (Fig. 

01), a partir do sinal do avaliador para o início do teste o avaliado deverá aproximar o 

corpo do solo, mantendo o alinhamento de tronco e pernas, e tocar com o tronco a 

madeira na altura do tórax, na sequência retorna a posição com os braços totalmente 

estendidos. A contagem é realizada a cada vez que é realizado o ciclo completo de flexão 

e extensão com alinhamento do tronco e pernas na flexão e na extensão. Cada vez que 

um dos critérios do ciclo de movimento descrito acima for desrespeitado, não ocorre 

contagem. O avaliado deverá fazer a quantidade máxima do ciclo de movimento em 01 

minuto. O cronômetro será acionado no momento da ordem de início do teste por parte do 
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avaliador e parado quando mostrar 01 minuto. Para o sexo feminino a execução é 

modificada apenas nos apoios dos membros inferiores, que são apoiados pelos joelhos. 

(Fig. 01). Candidato masculino deve cumprir no mínimo 17 ciclos completos, se feminino 

13 ciclos completos. 

 

Figura 01: Posição inicial do avaliado no gênero feminino e masculino no teste de flexão e 
extensão de braço respectivamente 
 

 
Fonte: http://www.brekground.com 

 

4 – TESTE DE ABDOMINAL COM FLEXÃO COMPLETA DO TRONC O 

 

Objetivo: Avaliar a resistência da musculatura da região abdominal. 

 

Local: Piso plano com um colchonete. 

 

Execução: O avaliado coloca-se em decúbito dorsal sobre um colchonete de ginástica com 

quadris e joelhos flexionados, planta dos pés apoiadas no solo e afastados na largura dos 

ombros e braços cruzados sobre o tórax, com as palmas das mãos voltadas e sobre os 

ombros (Fig. 02). O avaliador irá imobilizar os pés do avaliado com os próprios pés ou 

mãos. Após a ordem de início o avaliado deverá realizar flexões abdominais durante 01 

minuto. Serão contados os ciclos de movimentos compostos de flexão e extensão. O ciclo 

inicia quando o avaliado eleva o tronco mantendo o contato dos braços com o mesmo e 



Prefeitura Municipal de Campo Largo
Sede de Governo

Avenida  Padre Natal Pigato, 989
Centro - 83607-240 

Tel.: 41 3291-5017 Fax 41 3221-8072
xx@xx.pr.gov.br

www.campolargo.pr.gov.br

 
 

35 
 

toca a face anterior do antebraço nas coxas e termina quando o avaliado estende o tronco 

e toca pelo menos a face posterior da escápula no colchonete. Cada vez que um dos 

critérios do ciclo de movimento descrito acima for desrespeitado, (perder o contato dos 

braços com o tronco, retirar as mãos dos ombros, não tocar a face anterior do antebraço 

nas coxas e não tocar a face posterior da escápula no colchonete) não ocorre contagem. 

O cronômetro será acionado no momento da ordem de início do teste por parte do 

avaliador e parado quando mostrar 01 minuto. Candidato masculino deve cumprir no 

mínimo 27 ciclos de movimento, se feminino 20 ciclos de movimento. 

 

Figura 02: Posição inicial do avaliado no teste de abdominal com flexão completa do 
tronco. 
 

 
Fonte: http://fit-ed.blogspot.com.br/ 

 
 

 
 
 


