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                                                             ESTADO DO PARANÁ 
 
 
 
 

E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 01/2016  
A B E R T U R A 

 

 
 

O Prefeito Municipal de Palmas, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste 
Edital, em conformidade com a Constituição Federal e demais disposições atinentes à matéria, TORNA 
PÚBLICA a realização de Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas e cadastro de 

reserva, do seu quadro de pessoal. 
 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO com sede na Rua Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 85012-030, 
Guarapuava/PR, endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e correio eletrônico  
secretaria@concursosfau.com.br.. 
1.1.1 Todas as publicações do presente concurso público, inclusive após sua homologação final serão 
realizadas no Diário Oficial do Municipal.  
1.2 A seleção destina-se ao provimento de vagas e cadastro de reserva, sob regime estatutário, no quadro da 
Prefeitura Municipal de Palmas de acordo com a Tabela 2.1 deste Edital, e tem prazo de validade de 2 (dois) 
anos, a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da 
Prefeitura Municipal de Palmas. 
1.3 A seleção para os cargos de que trata este Edital compreenderá exames para aferir conhecimentos e 
habilidades, mediante aplicação de prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório para todos os 
cargos, e prova de títulos, de caráter classificatório para todos os cargos de Nível Superior e Professor, 
de acordo com as Tabelas do item 8 deste Edital. 
1.4 A convocação para as vagas informadas na Tabela 2.1 deste Edital será feita de acordo com a 
necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Palmas, dentro do prazo de validade do 
concurso. 
1.5 Os requisitos e as atribuições para posse no cargo estão relacionados no Anexo I deste Edital. 
1.6 Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital. 
1.7 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização das provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de 
divulgação estabelecidas neste Edital e demais publicações no endereço eletrônico  
www.concursosfau.com.br. 
1.8 O concurso destina-se ao provimento dos cargos vagos e dos que vagarem no prazo de validade de que 
trata o presente Edital.  
1.9 Durante o período de validade do concurso, a Prefeitura Municipal reserva-se o direito de proceder às 
nomeações em número que atenda aos interesses e necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade 
orçamentária e financeira, dentro das vagas existentes ou que possam vir a existir. 
 
 
 

2. DOS CARGOS 

 
2.1 O código do cargo, o cargo, a carga horária semanal, as vagas de ampla concorrência, vagas para pessoa 
com deficiência (PcD), a remuneração inicial bruta, o valor da taxa de inscrição e o período de realização da 
prova são os estabelecidos a seguir: 
 
TABELA 2.1 

 

Cargo Público Vencimento 

Carga 
Horária 

Semanal 
Vagas 
Geral Vagas PCD 

Vagas 
AFRO 

Vagas 
Indígenas 

Taxa de 
Inscrição Escolaridade 

Agente de Trânsito R$ 1.762,31 40 02 - 
- - 

R$ 70,00 
Nível médio 
completo 

Atendente de Creche R$ 947,51 40 04 - 
01 - 

R$ 70,00 
Nível médio 
completo 
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Auxiliar de Serviços 
Gerais Feminino R$ 991,25 40 17 01 

01 01 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Auxiliar de Serviços 
Gerais Masculino R$ 991,25 40 12 01 

01 01 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Carpinteiro R$ 1.321,66 40 01 - 

- - 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Eletricista/encanador R$ 1.321,66 40 01 - 

- - 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Médico 
Ginecologista/Obstetra R$ 10.139,16 20 01 - 

- - 

R$ 200,00 

Nível superior 
na área de 
atuação 

Médico Oftalmologista R$ 7.709,69 20 01 - 

- - 

R$ 200,00 

Nível superior 
na área de 
atuação 

Médico 
Otorrinolaringologista R$ 7.706,69 20 01 - 

- - 

R$ 200,00 

Nível superior 
na área de 
atuação 

Merendeira R$ 991,25 40 04 - 

- - 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Motorista R$ 1.211,52 40 03 - 

- - 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Operador de Máquinas R$ 1.541,94 40 02 - 

- - 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Pedreiro R$ 1.321,66 40 01 - 

- - 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

Psicólogo R$ 4.228,15 40 01 - 

- - 

R$ 200,00 

Nível superior 
na área de 
atuação 

Técnico em 
Agropecuária R$ 1.321,66 40 01 - 

- - 
R$ 70,00 

Curso técnico 
na área 

Técnico em 
Enfermagem R$ 1.321,66 40 04 - 

01 - 
R$ 70,00 

Curso técnico 
na área 

Técnico em Topografia R$ 1.321,66 40 01 - 
- - 

R$ 70,00 
Curso técnico 
na área 

Vigia/guardião/zelador R$ 947,51 40 07 01 

01 01 

R$ 20,00 

Ensino 
fundamental 
completo 

 
1 Ver as atribuições e os requisitos dos cargos no Anexo I deste Edital. 
 
 

 

3. REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 
PÚBLICO 

 
3.1 São requisitos básicos para o ingresso no 
quadro da Prefeitura Municipal de Palmas:  
a) ser brasileiro, nos termos da Constituição 
Federal;  
b) ter completado 18 (dezoito) anos na data da 
posse;  
c) estar em pleno exercício dos direitos políticos;  
d) ser julgado APTO física e mentalmente para o 
exercício do cargo, em inspeção médica oficial, 
determinada pela Prefeitura Municipal de Palmas;  
e) possuir a escolaridade exigida e demais 
requisitos para o exercício do cargo;  
f) declarar expressamente o exercício ou não de 
cargo, emprego ou função pública nos órgãos e 

entidades da Administração Pública Estadual, 
Federal ou Municipal, para fins de verificação do 
acúmulo de cargos;  
g) a quitação com as obrigações eleitorais e 
militares;  
h) não ter sido demitido do serviço público 
municipal, estadual ou federal; 
i) demais exigências contidas neste Edital e 
legislação municipal aplicável. 
 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 

 
4.1 A inscrição no Concurso Público implica, desde 
logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo 
candidato das condições estabelecidas neste Edital.  



4.2 As inscrições para o Concurso Público da 
Prefeitura Municipal de Palmas serão realizadas 
somente via internet. Não serão aceitas inscrições 

efetuadas de forma diversa da estabelecida neste 
item.  
4.3 O período para a realização das inscrições será 
a partir das 12h00min do dia 05 de setembro de 
2016 às 23h59min do dia 26 de setembro de 
2016, observado horário oficial de Brasília/DF, 

através do endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
4.4 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:  
a) preencher o Formulário de Solicitação de 
Inscrição declarando estar ciente das condições 
exigidas para admissão no cargo e submetendo-se 
às normas expressas neste Edital;  
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição no valor estipulado na Tabela 
2.1 deste Edital.  
4.4.1 O candidato que não tiver acesso a internet 
poderá realizar a inscrição no Posto de 
Atendimento TH GAMES E INFORMÁTICA 
localizado na Rua Bispo Dom Carlos nº 739, Centro 
(próximo ao Restaurante Bela Itália), Palmas – 
Estado do Paraná ,das 13hs às 17hs, nos dias úteis 
de inscrição.  
4.5 Não será permitido, em hipótese nenhuma, ao 
candidato alterar o cargo para o qual se inscreveu.  
4.6 O candidato terá sua inscrição deferida somente 
após o recebimento, pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, através do 
banco, da confirmação do pagamento de sua taxa 
de inscrição.  
4.6.1 o candidato poderá realizar mais de uma 
inscrição, mas no dia de realização da prova 
deverá optar por qual irá concorrer caso haja 
coincidência de horário de aplicação da prova 
objetiva.  

4.7 É de exclusiva responsabilidade do candidato a 
exatidão dos dados cadastrais informados no ato da 
inscrição.  
4.7.1 declaração falsa ou inexata dos dados 
constantes no Formulário de Solicitação de 
Inscrição, bem como a falsificação de declarações 
ou de dados e/ou outras irregularidades na 
documentação determinará o cancelamento da 
inscrição e anulação de todos os atos dela 
decorrentes, implicando em qualquer época na 
eliminação automática do candidato, sem prejuízo 
das cominações legais cabíveis. Caso a 
irregularidade seja constatada após a nomeação do 
candidato, o mesmo será exonerado do cargo pela 
Prefeitura Municipal de Palmas.  
4.8 O pagamento da taxa de inscrição poderá ser 
efetuado em toda a rede bancária, até a data de 
seu vencimento. Caso o candidato não efetue o 
pagamento do seu boleto até a data do 
vencimento, o mesmo deverá acessar o 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br, 
imprimir a segunda via do boleto bancário e 
realizar o pagamento até o dia 27 de setembro 
de 2016. As inscrições realizadas com 
pagamento após esta data não serão acatadas.  

4.9 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, em nenhuma hipótese, processará 
qualquer registro de pagamento com data posterior 
à estabelecida no subitem 4.8 deste edital. O valor 

referente ao pagamento da taxa de inscrição não 
será devolvido, em hipótese nenhuma, a não ser 
por anulação plena deste concurso.  
4.10 Não serão aceitas inscrições pagas em 
cheque que venha a ser devolvido por qualquer 
motivo, nem as pagas em depósito ou transferência 
bancária, tampouco as de programação de 
pagamento que não sejam efetivadas.  
4.11 A Prefeitura Municipal de Palmas e a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabilizam por 
solicitação de inscrição via internet não 
recebida por motivos de ordem técnica dos 
computadores, falhas de comunicação e/ou 
congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores de ordem técnica que 
impossibilitem a transferência de dados. 

4.12 Os candidatos que atenderem as condições 
estabelecidas no Decreto nº 6.593/2008, poderão 
solicitar isenção da taxa de inscrição à Comissão 
Especial, nos dias 05 à 08 de setembro de 2016, 

através do preenchimento da Ficha de Solicitação 
de Isenção que será disponibilizada nos sites 

www.concursosfau.com.br. Essa ficha preenchida e 

impressa, em duas vias, deverá ser entregue no 
Posto de Atendimento, TH GAMES E 
INFORMÁTICA localizado na Rua Bispo Dom 
Carlos nº 739, Centro (próximo ao Restaurante Bela 
Itália), Palmas – Estado do Paraná ,das 13hs às 
17hs, nos dias úteis de inscrição.  
4.13 Poderá solicitar a isenção de taxa de inscrição 
o candidato que: 
I - estiver inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, 
de que trata o Decreto no 6.135, de 26 de junho de 
2007; e 
II - for membro de família de baixa renda, nos 
termos do Decreto nº 6.135, de 2007. 
4.14 O pedido de isenção deverá ser solicitado 
mediante requerimento do candidato, contendo: 
I - indicação do Número de Identificação Social - 
NIS, atribuído pelo CadÚnico; e 
II - declaração de que atende à condição 
estabelecida no item II do item 4.13. 
II.1 - A Ficha de Solicitação de Isenção do presente 
Edital será disponibilizada no site 
www.concursosfau.com.br, deverá ser preenchida, 
em duas vias, e entregue no Posto de Atendimento, 
TH GAMES E INFORMÁTICA localizado na Rua 
Bispo Dom Carlos nº 739, Centro (próximo ao 
Restaurante Bela Itália) Palmas – Estado do 
Paraná, no horário das 13:00 as 17:00hs. 
II.2 - A não apresentação de qualquer documento 
para comprovar a condição de que trata os incisos I 
e II do item 4.14 ou a apresentação dos 
documentos fora dos padrões e forma solicitada, 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 
II.3 - O resultado da análise da documentação para 
solicitação de isenção do pagamento da taxa de 
inscrição será divulgado no dia 12 de setembro de 
2016, pelo site www.concursosfau.com.br. 

II.4 - Os candidatos com isenção concedida terão a 
inscrição automaticamente efetivada. Os candidatos 
que tiverem indeferida sua solicitação de inscrição 
com isenção da taxa, deverão providenciar no site a 
impressão do boleto para pagamento dentro do 
prazo estipulado, ou seja, proceder a impressão do 
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boleto até às 23hs59min do dia 26 de setembro 
de 2016, e efetuar o pagamento até o dia 27 de 
setembro de 2016. 
 

 

5. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA (PcD) e AFRODESCENDENTES/ 
QUILOMBOLA E INDIGENA 

 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA 
 

5.1 Às pessoas com deficiência serão reservados 
5% (cinco por cento) do número total de vagas 
providas durante a validade do presente concurso, 
desde que as atribuições do cargo sejam 
compatíveis com a deficiência.  
5.1.1 a compatibilidade da pessoa com deficiência 
com o cargo no qual se inscreveu será declarada 
por junta médica especial, perdendo o candidato o 
direito à nomeação caso seja considerado inapto 
para o exercício do cargo.  
5.2 A pessoa com deficiência participará do 
Concurso Público em igualdade de condições com 
os demais candidatos no que se refere ao conteúdo 
das provas, a avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao horário e ao local de aplicação das 
provas e às notas mínimas exigidas de acordo com 
o previsto no presente Edital.  
5.3 São consideradas pessoas com deficiência, de 
acordo com o Artigo 4º do Decreto Federal n° 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo 
Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos 
termos da Lei, as que se enquadram nas categorias 
de I a V a seguir; e as contempladas pelo 
enunciado da Súmula 377 do Superior Tribunal de 
Justiça: “O portador de visão monocular tem direito 
de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às 
vagas reservadas aos deficientes”:  
I - deficiência física - alteração completa ou parcial 
de um ou mais segmentos do corpo humano, 
acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, 
tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, 
hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de 
membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam 
dificuldades para o desempenho de funções 
(Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou 
total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, 
aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 
1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004);  
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade 
visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 
com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor 
olho, com a melhor correção óptica; os casos nos 
quais a somatória da medida do campo visual em 
ambos os olhos for igual ou menor que 60º; ou a 
ocorrência simultânea de quaisquer das condições 
anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 
2004);  
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual 
significativamente inferior à média, com 

manifestação antes dos dezoito anos e limitações 
associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como:  
a) comunicação;  
b) cuidado pessoal;  
c) habilidades sociais;  
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação 
dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);  
e) saúde e segurança;  
f) habilidades acadêmicas;  
g) lazer e  
h) trabalho;  
V - deficiência múltipla – associação de duas ou 
mais deficiências.  
5.4 Para concorrer como Pessoa com 
Deficiência, o candidato deverá:  

5.4.1 ao preencher o Formulário de Solicitação de 
Inscrição conforme o subitem 4.4 deste Edital, 
declarar que pretende participar do Concurso como 
pessoa com deficiência e especificar no campo 
indicado o tipo de deficiência que possui;  
5.4.2 enviar o laudo médico com as informações 
descritas no subitem 5.4.2.1 deste Edital, conforme 
disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
5.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia 
autenticada, estar redigido em letra legível e dispor 
sobre a espécie e o grau ou nível da deficiência da 
qual o candidato é portador com expressa 
referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença – CID. 
Somente serão considerados os laudos médicos 
emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores 

à data da realização da inscrição.  
5.4.2.2 não haverá devolução do laudo médico, 
tanto original quanto cópia autenticada, e não serão 
fornecidas cópias do mesmo.  
5.5 O candidato com deficiência que não proceder 
conforme as orientações deste item será 
considerado como não-portador de deficiência, 
perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e 
passando à ampla concorrência. Nestes casos o 
candidato não poderá interpor recurso em favor de 
sua situação.  
5.6 Caso a deficiência não esteja de acordo com os 
termos da Organização Mundial da Saúde e da 
Legislação supracitada neste item, a opção de 
concorrer às vagas destinadas à pessoas com 
deficiência será desconsiderada, passando o 
candidato à ampla concorrência.  
5.7 O deferimento das inscrições dos candidatos 
que se inscreverem como pessoa com deficiência 
estará disponível no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br a partir da data provável 
de 04 de outubro de 2016. O candidato que tiver a 

sua inscrição indeferida poderá impetrar recurso na 
forma do item 14 deste Edital.  
5.8 O candidato inscrito como Pessoa com 
Deficiência, se aprovado no Concurso Público, terá 
seu nome divulgado na lista geral dos aprovados e 
na lista dos candidatos aprovados específica para 
pessoas com deficiência.  
5.9 Não havendo candidatos aprovados para a 
vaga reservada às pessoas com deficiência, 
esta será preenchida pelos demais candidatos, 
com estrita observância da ordem de 
classificação geral. 
 



AFRODESCENDENTE/QUILOMBOLA 

5.10 Fica reservado 5% (cinco por cento) vagas 
para cada um dos cargos do presente concurso 
público aos afrobrasileiros/quilombolas que assim 
se declararem no ato da inscrição. 
5.11 Considerar-se-á afro-brasileiro aquele que 
assim se declare expressamente, identificando-se 
como de cor negra ou parda ou quilombola, 
pertencente à raça/etnia negra de acordo com a 
legislação em vigor. 
5.12 Tal informação integrará os registros 
cadastrais de ingresso de empregados. 
5.13 Para alcance do benefício citado no item 5.10 
deste Edital, o candidato deverá proceder 
solicitação Posto de Atendimento, Posto de 
Atendimento, TH GAMES E INFORMÁTICA 
localizado na Rua Bispo Dom Carlos nº 739, Centro 
(próximo ao Restaurante Bela Itália) Palmas – 
Estado do Paraná, no horário das 13:00 as 17:00hs. 
5.14 Detectada a falsidade na declaração, sujeitar-
se-á o infrator às penas da lei e, se candidato, à 
anulação da inscrição no concurso público e de 
todos os atos daí decorrentes; se já nomeado no 
emprego efetivo para o qual concorreu na reserva 
de vagas utilizando-se da declaração inverídica, à 
pena disciplinar de demissão, sendo assegurado, 
em qualquer caso, a ampla defesa. 
5.15 A contratação será precedida de avaliação do 
candidato pela Comissão de Acompanhamento 
do Ingresso de Afro-Brasileiros, instituída pela 

Prefeitura Municipal de Palmas.  
 
INDIGENA 

5.16 Fica reservado 5% (cinco por cento) vagas 
para cada um dos cargos do presente concurso 
público aos indígenas que assim se declararem no 
ato da inscrição. 
5.17 Considerar-se-á indígena aquele que assim se 
declare expressamente, identificando-se como 
indígena, pertencente à raça/etnia indígena de 
acordo com a legislação em vigor. 
5.18 Tal informação integrará os registros 
cadastrais de ingresso de empregados. 
5.19 Para alcance do benefício citado no item 5.16 
deste Edital, o candidato deverá proceder 
solicitação Posto de Atendimento, Posto de 
Atendimento, TH GAMES E INFORMÁTICA 
localizado na Rua Bispo Dom Carlos nº 739, Centro 
(próximo ao Restaurante Bela Itália) Palmas – 
Estado do Paraná, no horário das 13:00 as 
17:00hs.5.20 Detectada a falsidade na declaração, 
sujeitar-se-á o infrator às penas da lei e, se 
candidato, à anulação da inscrição no concurso 
público e de todos os atos daí decorrentes; se já 
nomeado no emprego efetivo para o qual concorreu 
na reserva de vagas utilizando-se da declaração 
inverídica, à pena disciplinar de demissão, sendo 
assegurado, em qualquer caso, a ampla defesa. 
5.21 A contratação será precedida de avaliação do 
candidato pela Comissão de Acompanhamento 
do Ingresso de Indígena, instituída pela Prefeitura 

Municipal de Palmas.  
 
 

 

6. DA SOLICITAÇÃO DA CONDIÇÃO ESPECIAL 
PARA REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E 

CANDIDATA LACTANTE 

 
6.1 Da Solicitação de Condição Especial para a 
Realização da Prova Objetiva  

6.1.1 o candidato que necessitar de condição 
especial durante a realização da prova objetiva, 
pessoa com deficiência ou não, poderá solicitar 
esta condição, conforme previsto no Decreto 
Federal nº 3.298/99.  
6.1.2 as condições específicas disponíveis para 
realização da prova são: prova em braile, prova 
ampliada (fonte 25), fiscal ledor, intérprete de libras, 
acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de 
até 1 (uma) hora para realização da prova (somente 
para os candidatos portadores de deficiência). O 
candidato com deficiência, que necessitar de tempo 
adicional para realização da prova, deverá requerê-
lo com justificativa acompanhada de parecer 
emitido por especialista da área de sua deficiência, 
no prazo estabelecido no subitem 6.3 deste Edital.  
6.1.3 para solicitar condição especial o 
candidato deverá:  

6.1.3.1 no ato da inscrição, indicar claramente no 
Formulário de Solicitação de Inscrição quais os 
recursos especiais necessários.  
6.1.3.2 enviar o laudo médico, original ou cópia 
autenticada, conforme disposições do subitem 6.3 
deste Edital. 
6.1.3.2.1 o laudo médico deverá ser original ou 
cópia autenticada, estar redigido em letra legível, 
dispor sobre a espécie e o grau ou nível da 
deficiência da qual o candidato é portador, com 
expressa referência ao código correspondente de 
Classificação Internacional de Doença – CID, 
justificando a condição especial solicitada.  
6.2 Da Candidata Lactante  

6.2.1 a candidata que tiver necessidade de 
amamentar durante a realização da prova deverá:  
6.2.1.1 solicitar esta condição indicando claramente 
no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção 
Amamentando (levar acompanhante);  

6.2.1.2 enviar certidão de nascimento do lactente 
(cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia 
autenticada) que ateste esta necessidade, 
conforme disposições do subitem 6.3 deste Edital.  
6.2.2 a candidata que necessitar amamentar deverá 
ainda levar um acompanhante, sob pena de ser 
impedida de realizar a prova na ausência deste. O 
acompanhante ficará responsável pela guarda do 
lactente em sala reservada para amamentação. 
Contudo, durante a amamentação, é vedada a 
permanência de quaisquer pessoas que tenham 
grau de parentesco ou de amizade com a candidata 
no local.  
6.2.3 ao acompanhante não será permitido o uso de 
quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no 
item 13 deste Edital durante a realização do 
certame.  
6.2.4 nos horários previstos para amamentação, a 
candidata lactante poderá ausentar-se, 
temporariamente, da sala de prova acompanhada 
de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional 
para a candidata que necessitar amamentar, a título 
de compensação, durante o período de realização 
da prova.  
6.3 Os documentos referentes às disposições dos 
subitens 5.4.2, 6.1.2, 6.1.3.2 e 6.2.1.2 deste Edital 



deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR 
(Aviso de Recebimento) até o dia 22 de setembro 
de 2016 em envelope fechado endereçado à 

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO com as informações abaixo: 
 
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO  
Caixa Postal 3023  
Guarapuava – PR  
CEP 85.010-980  
Concurso Público da Prefeitura Municipal de Palmas 
(LAUDO MÉDICO/CONDIÇÃO ESPECIAL/LACTANTE) 

NOME DO CANDIDATO: XXXXXX XXXXXXXXXXXX 
CARGO: XXXXXXXXXXXX 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX 

 
6.4 O envio desta solicitação não garante ao 
candidato a condição especial. A solicitação será 
deferida ou indeferida pela Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO, após criteriosa 
análise, obedecendo a critérios de viabilidade e 
razoabilidade.  
6.5 O envio da documentação incompleta, fora do 
prazo definido no subitem 6.3 ou por outra via 
diferente da estabelecida neste Edital, causará o 
indeferimento da solicitação da condição especial.  
6.5.1 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não receberá qualquer documento 
entregue pessoalmente em sua sede.  
6.6 Não haverá devolução da cópia da certidão de 
nascimento, laudo médico original ou cópia 
autenticada, bem como quaisquer documentos 
enviados e não serão fornecidas cópias dos 
mesmos.  
6.7 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabiliza por qualquer 

tipo de extravio que impeça a chegada da referida 
documentação ao seu destino.  
6.8 O deferimento das solicitações de condição 
especial estará disponível aos candidatos no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br 
a partir da data provável de 04 de outubro de 
2016. O candidato que tiver a sua solicitação de 
condição especial indeferida poderá impetrar 
recurso conforme disposto no item 14 deste 
Edital. 
 

 

7. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 
7.1 O edital de deferimento das inscrições será 
divulgado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br na data provável de 04 
de outubro de 2016.  

7.2 No edital de deferimento das inscrições, 
constará a listagem dos candidatos às vagas para 
ampla concorrência, às vagas para portadores de 
deficiência e dos candidatos solicitantes de 
condições especiais para a realização da prova.  
7.3 Quanto ao indeferimento de inscrição, caberá 
pedido de recurso, sem efeito suspensivo, conforme 
o disposto no item 14 deste Edital.  
7.4 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO, quando for o caso, submeterá os 
recursos à Comissão Especial do Concurso Público 
que decidirá sobre o pedido de reconsideração e 
divulgará o resultado através de edital 
disponibilizado no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br. 
 

 
 
 

8. DAS FASES DO CONCURSO 

 
8.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases: 
 
TABELA 8.1 
 

NÍVEL SUPERIOR 

CARGO FASE TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Médico Ginecologista/obstetra 
- Médico Oftalmologista 
- Médico Otorrinolaringologista 
- Psicólogo 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 05 2,00 10,00 Classificatório 
e Eliminatório Conhecimentos Gerais 05 2,00 10,00 

Conhecimento Específico 40 2,00 80,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 ------------ 100,00 ------------ 

2ª Títulos De acordo com item 12 ------------ ------------ 20,00 Classificatório 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  ------------ ------------ 120,00 ------------ 

 
TABELA 8.2 
 

NÍVEL TÉCNICO 

CARGO FASE TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Técnico em Agropecuária 
- Técnico em Enfermagem 
- Técnico em Topografia 
 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
10 2,00 20,00 

Informática 10 2,00 20,00 

Conhecimento 
Específico/Gerais 

20 2,00 40,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 ------------ 100,00 ------------ 
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2ª Títulos De acordo com item 12 ------------ ------------ 20,00 Classificatório 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS  ------------ ------------ 120,00 ------------ 

 
 
TABELA 8.3 

 
NÍVEL MÉDIO 

CARGO FASE TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Agente de Trânsito 
- Atendente de Creche 
 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 10 2,00 20,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
10 2,00 20,00 

Informática 10 2,00 20,00 

Conhecimento 
Específico/Gerais 

20 2,00 40,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 ------------ 100,00 ------------ 

 
 
TABELA 8.4 

 
NÍVEL FUNDAMENTAL 

CARGO FASE TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO Nº DE 
QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 
(PONTOS) 

VALOR 
TOTAL 

(PONTOS) 

CARÁTER 

- Auxiliar de Serviços Gerais 
Masculino 
- Auxiliar de Serviços Gerais 
Feminino 
- Carpinteiro 
- Eletricista/encanador 
- Merendeira 
- Motorista 
- Operador de Máquinas 
- Pedreiro 
- Vigia/guardião/zelador 

1ª Objetiva Língua Portuguesa 20 2,00 40,00 Classificatório 
e Eliminatório Raciocínio Lógico e 

Matemática 
15 2,00 30,00 

Conhecimentos Gerais 15 2,00 30,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 50 ------------ 100,00 ------------ 

 
 
 

9. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA 
PROVA OBJETIVA 

 
9.1 A prova objetiva será aplicada na cidade de 
Palmas, Estado do Paraná, podendo ser aplicada 

também em cidades vizinhas, caso o número de 
inscritos exceda a capacidade de alocação do 
município.  
9.2 A prova objetiva será aplicada na data provável 
de 23 de outubro de 2016, em horário e local a ser 

informado através de edital disponibilizado no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br e no 
CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.  
9.3 O CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO 
CANDIDATO com o local de prova deverá ser 

emitido no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br a partir de 19 de 
outubro de 2016.  

9.4 O local de realização da prova objetiva, 
constante no CARTÃO DE INFORMAÇÃO, 
divulgado conforme subitens anteriores, não será 
alterado em hipótese alguma a pedido do 
candidato.  
9.5 O candidato deverá comparecer com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) 
minutos do horário fixado para o fechamento do 

portão de acesso ao local de realização da prova, 
munido de caneta esferográfica transparente de 
tinta azul ou preta, seu documento oficial de 
identificação com foto e o Cartão de Informação 

do Candidato, impresso através do endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
9.5.1 São considerados documentos de identidade 
as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas 
pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças 
Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das 
Relações Exteriores, cédulas de identidade 
fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, 
por lei federal, valem como documento de 
identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência 
Social, bem como a Carteira Nacional de 
Habilitação com foto, nos termos da Lei nº 9.503 
art. 159, de 23/9/97.  
9.5.2 no caso de perda ou roubo do documento de 
identificação, o candidato deverá apresentar 
certidão que ateste o registro da ocorrência em 
órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) 
dias da data da realização da prova objetiva e, 
ainda, ser submetido à identificação especial, 
consistindo na coleta de impressão digital.  
9.6 Não haverá segunda chamada para a prova 
objetiva, ficando o candidato ausente, por qualquer 
motivo, eliminado do Concurso Público.  
9.7 Após identificado e ensalado, o candidato 
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, acompanhado de 

um Fiscal. Exclusivamente nos casos de alteração 
psicológica e/ou fisiológica temporários e 
necessidade extrema, que o candidato necessite 
ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) 
minutos após o início da prova, poderá fazê-lo 
desde que acompanhado de um Fiscal.  
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9.8 Após a abertura do pacote de provas, o 
candidato não poderá consultar ou manusear 
qualquer material de estudo ou leitura. 
9.8.1 O horário de início da prova será o mesmo, 
ainda que realizada em diferentes locais.  
9.9 Em hipótese alguma será permitido ao 
candidato:  
9.9.1 prestar a prova sem que esteja portando 
um documento oficial de identificação original 
que contenha, no mínimo, foto, filiação e 
assinatura;  

9.9.2 realizar a prova sem que sua inscrição esteja 
previamente confirmada;  
9.9.3 ingressar no local de prova após o 
fechamento do portão de acesso;  
9.9.4 realizar a prova fora do horário ou espaço 
físico pré-determinados;  
9.9.5 comunicar-se com outros candidatos durante 
a realização da prova;  
9.9.6 portar indevidamente e/ou fazer uso de 
quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados 
no item 14 deste Edital.  
9.10 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO recomenda que o candidato não leve 
nenhum dos objetos ou equipamentos relacionados 
no item 13 deste Edital. Caso seja necessário o 
candidato portar algum desses objetos, estes 
deverão ser obrigatoriamente acondicionados em 
envelopes de guarda de pertences fornecidos pela 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO e conforme o previsto neste Edital. 
Aconselha-se que os candidatos retirem as 
baterias dos celulares, garantindo assim que 
nenhum som será emitido, inclusive do 
despertador caso esteja ativado. 

9.11 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não ficará responsável pela guarda 
de quaisquer dos objetos pertencentes aos 
candidatos, tampouco se responsabilizará por 
perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos 
eletrônicos ocorridos durante a realização da prova, 
nem por danos neles causados.  
9.12 Não será permitida entrada de candidatos no 
local de prova portando armas. O candidato que 
estiver armado será encaminhado à Coordenação.  
9.13 Não será permitido o ingresso ou a 
permanência de pessoa estranha ao certame, em 
qualquer local de prova, durante a realização da 
prova objetiva, salvo o previsto no subitem 6.2.2 
deste Edital. 
9.14 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos bem como 
utilizar detectores de metais. 
9.15 Ao terminar a prova objetiva, o candidato 
entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e 
assinada.  
9.16 Em hipótese alguma haverá substituição da 
Folha de Respostas por erro do candidato.  

9.17 O candidato poderá entregar sua Folha de 
Respostas e deixar definitivamente o local de 
realização da prova objetiva somente após 
decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do 

seu início, porém não poderá levar consigo o 
Caderno de Questões.  

9.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a 
sala após entregarem suas Folhas de Respostas e 
assinarem o termo de fechamento do envelope no 
qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas 
da sala.  
9.19 O candidato poderá levar consigo o 
Caderno de Questões, desde que permaneça na 
sala até o final do período estabelecido no 
subitem 9.23 deste Edital, devendo, 
obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua 
Folha de Respostas devidamente preenchida e 
assinada.  

9.20 A prova objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, será distribuída e avaliada conforme 
as Tabelas do item 8 deste Edital.  
9.21 Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) 
alternativas, sendo que cada questão terá apenas 
01 (uma) alternativa correta, sendo atribuída 
pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma 
opção assinalada, questões sem opção assinalada, 
com rasuras ou preenchidas a lápis.  
9.22 O candidato deverá obter no mínimo 
50,00%(cinquenta por cento) do total de pontos 
da prova objetiva para não ser eliminado do 
concurso público.  

9.23 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) 
horas, incluído o tempo de marcação na Folha de 
Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, 
prorrogação do tempo previsto para a realização da 
prova em razão do afastamento de candidato da 
sala de prova. 
 
 
 

10. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO 
PRELIMINAR 

 
10.1 O gabarito preliminar e o caderno de 
questões da prova objetiva serão divulgados às 

19h00min do dia posterior à aplicação da prova 
objetiva, no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
10.2 Quanto ao gabarito preliminar e o caderno de 
questões divulgados caberá a interposição de 
recurso, devidamente fundamentado, nos termos do 
item 14 deste Edital. 
 
 

11. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS 

 
11.1 A prova de títulos, de caráter classificatório, 
será realizada para os cargos de Nível Superior e 
Técnico, e somente poderá participar desta fase do 
certame o candidato que obter a pontuação 
estabelecida no subitem 9.22, além de não ser 

eliminado por quaisquer outros critérios 
estabelecidos neste Edital. A prova de títulos terá o 
valor máximo de 20,00 pontos, ainda que a soma 
dos valores dos títulos apresentados seja superior a 
este valor, conforme disposto na Tabela 11.1 deste 
Edital.  
11.2 A documentação comprobatória dos títulos 
será recebida no mesmo dia da realização da 
prova objetiva. Após esse período de entrega da 
documentação não será permitida a 
complementação de qualquer documento, nem 



mesmo através de pedido de revisão e/ou 
recurso.  

11.3 Os candidatos habilitados e interessados em 
participar da prova de títulos deverão:  
a) baixar e preencher o Formulário de Cadastro de 
Títulos das 08h00min do dia 20 de outubro de 
2016 até às 23h59min do dia 22 de outubro de 
2016 disponível no endereço eletrônico 

www.concursosfau.com.br;  
b) após completado o preenchimento, imprimir duas 
vias do comprovante de cadastro dos títulos, reter 
uma para si e anexar a outra em envelope com os 
documentos comprobatórios dos títulos, a ser 
entregue no dia da realização da prova objetiva.  
11.3.1 é de exclusiva responsabilidade do 
candidato o cadastramento dos títulos no site, a 
entrega dos documentos e a comprovação dos 
títulos.  
11.3.2 os documentos comprobatórios solicitados 
deverão ser entregues dentro de envelope lacrado. 
Não será aceito envelope aberto ou que não esteja 
devidamente lacrado e identificado com os dados 
do candidato.  
11.3.3 a exatidão dos documentos entregues 
será de total responsabilidade do candidato, 
motivo pelo qual não haverá qualquer 
conferência dos envelopes no momento da 
entrega. 

 
TABELA 11.1 
 
 

OS CARGOS DA TABELA 8.1 

ITEM TÍTULOS PONTOS PONTUA
ÇÃO 
MÁXIMA 

01 Diploma de curso de 
pós-graduação em nível 
de pós doutorado (título 
de doutor) na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre 

10,00 
por título 

10,00 

02 Diploma de curso de 
pós-graduação em nível 
de doutorado (título de 
doutor) na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre 

5,00 
por título 

5,00 

03 Diploma de curso de 
pós-graduação em nível 
de mestrado (título de 
mestre) na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre. 

3,00 
por título 

3,00 

04 Certificado de curso de 
pós-graduação em nível 
de especialização, com 
carga horária mínima de 
360 h/a na área do 
cargo/especialidade a 
que concorre 

2,00 
por título 

2,00 

TOTAL MÁXIMO DE TÍTULOS 20,00 

 

11.4 Os documentos pertinentes à prova de títulos 
deverão ser apresentados em fotocópias 
autenticadas por cartório competente.  
11.5 Não serão avaliados os documentos:  
a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do 
estabelecido no edital de convocação para a prova 
de títulos;  

b) que não forem cadastrados no Formulário de 
Cadastro de Títulos;  
c) cuja fotocópia esteja ilegível;  
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, 
bem como documentos gerados por via eletrônica 
que não estejam acompanhados com o respectivo 
mecanismo de autenticação;  
11.6 Somente serão aceitos documentos 
apresentados em papel com timbre do órgão 
emissor e respectivos registros, e se deles 
constarem todos os dados necessários à 
identificação das instituições e dos órgãos 
expedidores e à perfeita avaliação do documento.  
11.7 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes 
dos estabelecidos na Tabela 11.1.  
11.8 Não será admitido, sob hipótese alguma, o 
pedido de inclusão de novos documentos.  
11.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato 
o cadastramento dos títulos no site, entrega dos 
documentos e a comprovação dos títulos.  
11.10 Os documentos apresentados não serão 
devolvidos em hipótese alguma.  
11.11 Comprovada, em qualquer tempo, 
irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos 
documentos apresentados, o candidato terá 
anulada a respectiva pontuação atribuída, sem 
prejuízo das cominações legais cabíveis.  
11.12 A relação com a nota obtida na prova de 
títulos será publicada em edital, através do 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br  
11.13 Quanto ao resultado da prova de títulos, 
será aceito recurso no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, contados da data da divulgação do 
referido resultado, e na forma descrita no item 
13.  
11.14 DA TITULAÇÃO ACADÊMICA  
11.14.1 serão pontuados apenas os títulos que 
não se destinam à comprovação do requisito 
para o cargo. Caso o candidato possua mais de 
um título de especialização que seja 
considerado como requisito do cargo, um título 
de especialização será considerado como 
requisito do cargo e os outros títulos serão 
pontuados até o limite máximo de pontos 
estabelecidos na Tabela 11.1. O candidato 
deverá enviar, além do título que pretende 
pontuar, o título de especialização referente ao 
requisito do cargo, quando for o caso;  

11.14.2 para comprovação da conclusão do curso 
de pós-graduação em nível de Especialização, será 
aceito diploma ou certificado atestando que o 

curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) ou está de acordo com as normas do extinto 
Conselho Federal de Educação (CFE). Também 
será aceita declaração de conclusão de pós-
graduação em nível de especialização 
acompanhada do respectivo histórico escolar no 

qual conste a carga horária do curso, as disciplinas 
cursadas com as respectivas menções e a 
comprovação da apresentação e aprovação da 
monografia, atestando que o curso atende às 
normas da Lei nº 9.394/1996, do CNE ou está de 
acordo com as normas do extinto CFE e declaração 
da instituição de que o curso cumpriu todas as 
disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 
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1 e indicação do ato legal de credenciamento da 
instituição Caso o histórico escolar ateste a 
existência de alguma pendência ou falta de 
requisito de conclusão do curso, o 
certificado/declaração não será aceito.  
 

 
 

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 
12.1 Os candidatos serão classificados em ordem 
decrescente do total de pontos.  
12.2 Para os cargos das Tabelas 8.1 e 8.2, a Nota 

Final dos candidatos habilitados será a soma das 
notas obtidas na prova objetiva e na prova de 
títulos.  
12.3 Para os cargos das Tabelas 8.3 e 8.4, a Nota 

Final dos candidatos habilitados será a nota obtida 
na prova objetiva. 
12.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:  
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 
conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do 
Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003);  
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos 
Específicos, quando houver;  
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;  
d) obtiver a maior nota em Conhecimentos Gerais;  
e) tiver maior idade, exceto os enquadrados na 
alínea “a” deste subitem.  
12.5 O resultado final do Concurso Público será 
publicado por meio de duas listagens, a saber:  
a) Lista Geral, contendo a classificação de todos os 
candidatos habilitados, inclusive os inscritos como 
Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;  
b) Lista de Pessoa com Deficiência, contendo a 
classificação exclusiva dos candidatos habilitados 
inscritos como Pessoa com Deficiência em ordem 
de classificação. 
 
 
 

13. DA ELIMINAÇÃO 

 
13.1 Será eliminado do Concurso Público o 
candidato que:  

13.1.1 não estiver presente na sala ou local de 
realização das provas no horário determinado para 
o seu início. 
13.1.2 for surpreendido, durante a realização das 
provas, em comunicação com outro candidato, 
utilizando-se de material não autorizado ou 
praticando qualquer modalidade de fraude para 
obter aprovação própria ou de terceiros. 
13.1.3 for surpreendido, durante a realização da 
prova, utilizando e/ou portando indevidamente 
ou diferentemente das orientações deste Edital:  
a) equipamentos eletrônicos como máquinas 
calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 
tablets, notebook, gravador, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro e/ou 
qualquer aparelho similar;  
b) livros, anotações, réguas de cálculo, 
dicionários, códigos e/ou legislação, impressos 
que não estejam expressamente permitidos ou 
qualquer outro material de consulta;  

c) relógio de qualquer espécie, óculos escuros 
ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro etc.  
13.1.4 caso qualquer objeto, tais como aparelho 
celular, aparelhos eletrônicos ou relógio de 
qualquer espécie venha a emitir ruídos, mesmo 
que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences e/ou conforme as 
orientações deste Edital, durante a realização da 
prova.  

13.1.5 for surpreendido dando ou recebendo auxílio 
para a execução da prova. 
13.1.6 faltar com o devido respeito para com 
qualquer membro da equipe de aplicação das 
provas, com as autoridades presentes ou com os 
demais candidatos. 
13.1.7 fizer anotação de informações relativas às 
suas respostas em qualquer outro meio, que não os 
permitidos. 
13.1.8 afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o 
acompanhamento de fiscal. 
13.1.9 ausentar-se da sala, a qualquer tempo, 
portando a Folha de Respostas. 
13.1.10 descumprir as instruções contidas no 
caderno de questões e na Folha de Respostas. 
13.1.11 perturbar, de qualquer modo, a ordem dos 
trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 
13.1.12 não permitir a coleta de sua assinatura e, 
quando for o caso, coleta da impressão digital 
durante a realização das provas. 
13.1.13 for surpreendido portando qualquer tipo de 
arma e se negar a entregar a arma à Coordenação. 
13.1.14 recusar-se a ser submetido ao detector de 
metal. 
13.1.15 recusar-se a entregar o material das provas 
ao término do tempo destinado para a sua 
realização. 
13.1.16 não atingir a pontuação mínima 
estabelecida neste Edital para ser considerado 
habilitado em quaisquer das fases do certame.  
13.2 Se, a qualquer tempo, for constatado por 
qualquer meio, ter o candidato se utilizado de 
processo ilícito, suas provas serão anuladas e ele 
será automaticamente eliminado do Concurso 
Público. 
 
 
 

14. DOS RECURSOS 

 

14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente 
fundamentados, à Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento da UNICENTRO no prazo de 02 
(dois) dias úteis da publicação das decisões 

objetos dos recursos, assim entendidos:  
14.1.1 contra o indeferimento da inscrição nas 
condições: pagamento não confirmado, condição 
especial e inscrição como portador de deficiência;  
14.1.2 contra as questões da prova objetiva e o 
gabarito preliminar;  
14.1.3 contra o resultado da prova objetiva;  
14.1.4 contra o resultado da prova de títulos;  
14.1.5 contra a nota final e classificação dos 
candidatos.  
14.2 É de exclusiva responsabilidade do 
candidato o acompanhamento da publicação 
das decisões objetos dos recursos no endereço 



eletrônico www.concursosfau.com.br, sob pena 
de perda do prazo recursal.  

14.3 Os recursos deverão ser protocolados em 
requerimento próprio disponível no endereço 
eletrônico www.concursosfau.com.br.  
14.4 Os recursos deverão ser individuais e 
devidamente fundamentados. Especificamente para 
o caso do subitem 14.1.2 este deverá estar 
acompanhado de citação da bibliografia.  
14.5 Os recursos interpostos que não se refiram 
especificamente aos eventos aprazados ou 
interpostos fora do prazo estabelecido neste Edital 
não serão apreciados.  
14.6 Admitir-se-á um único recurso por candidato, 
para cada evento referido no subitem 14.1 deste 
Edital.  
14.7 Admitir-se-á um único recurso por questão 
para cada candidato, relativamente ao gabarito 
preliminar divulgado, não sendo aceitos recursos 
coletivos.  
14.8 Na hipótese de alteração do gabarito 
preliminar por força de provimento de algum 
recurso, as provas objetivas serão recorrigidas de 
acordo com o novo gabarito.  
14.9 Se da análise do recurso resultar anulação de 
questão(ões) ou alteração de gabarito da prova 
objetiva, o resultado da mesma será recalculado de 
acordo com o novo gabarito.  
14.10 No caso de anulação de questão(ões) da 
prova objetiva, a pontuação correspondente será 
atribuída a todos os candidatos, inclusive aos que 
não tenham interposto recurso.  
14.11 Caso haja procedência de recurso interposto 
dentro das especificações, poderá, eventualmente, 
alterar-se a classificação inicial obtida pelo 
candidato para uma classificação superior ou 
inferior, ou, ainda, poderá acarretar a 
desclassificação do candidato que não obtiver nota 
mínima exigida para a aprovação.  
14.12 Recurso interposto em desacordo com este 
Edital não será considerado.  
14.13 O prazo para interposição de recurso é 
preclusivo e comum a todos os candidatos.  
14.14 Os recursos serão recebidos sem efeito 
suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos 
irreparáveis ao candidato.  
14.15 Não serão aceitos recursos via fax, via 
correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.  
14.16 Os recursos serão analisados e somente 
serão divulgadas as respostas dos recursos 
DEFERIDOS no endereço eletrônico 

www.concursosfau.com.br. Não serão 
encaminhadas respostas individuais aos 
candidatos.  
14.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio 
ao Desenvolvimento da UNICENTRO, empresa 
responsável pela organização do certame, constitui 
última instância administrativa para recursos, sendo 
soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos ou revisões adicionais. 
 
 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 
15.1 O resultado final do Concurso Público, 
após decididos todos os recursos interpostos, 
será homologado pela Prefeitura Municipal de 

Palmas e publicado em Diário Oficial e no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br 
em duas listas, em ordem classificatória, com 
pontuação: uma lista contendo a classificação 
de todos os candidatos, inclusive a dos 
candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência, e outra somente com a classificação 
dos candidatos inscritos como pessoa com 
deficiência. 

 
 
 

16. DA CONVOCAÇÃO PARA POSSE 

 

16.1 O candidato será convocado através de edital 
específico publicado no órgão oficial do Município e 
no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de 
Palmas .  
16.2 O candidato que deixar de comparecer no 
prazo fixado no Edital de Convocação, será 
considerado como desistente e substituído, na 
sequência, pelo imediatamente classificado.  
16.3 Será de inteira responsabilidade do candidato 
o acompanhamento dos editais de convocação que 
serão publicados na forma estabelecida no subitem 
16.1.  
16.4 O candidato convocado será submetido ao 
exame médico admissional e avaliação psicológica 
e caso seja considerado inapto para exercer o 
cargo, não será admitido, perdendo 
automaticamente a vaga.  
16.5 Para investidura do cargo o candidato, além 
dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 
apresentar os seguintes documentos:  
16.5.1 cópia da Carteira de Identidade;  
16.5.2 cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
16.5.3 cópia do Título de Eleitor com comprovante 
de votação na última eleição;  
16.5.4 cópia da Carteira e/ou Certificado de 
reservista ou dispensa (se do sexo masculino);  
16.5.5 uma foto 3x4 recente e tirada de frente;  
16.5.6 cópia da certidão de nascimento ou 
casamento;  
16.5.7 cópia da certidão de nascimento dos filhos 
de até 14 (quatorze) anos;  
16.5.8 carteira de vacinação dos filhos até 06 (seis) 
anos;  
16.5.9 certidão negativa de antecedentes criminais;  
16.5.10 comprovante de matrícula escolar dos filhos 
até 14 (quatorze) anos de idade;  
16.5.11 comprovante de endereço;  
16.5.12 cópias dos documentos comprobatórios 
da escolaridade e pré-requisitos mínimos 
constantes do Anexo I deste Edital; 

16.5.13 demais documentos que a Prefeitura 
Municipal de Palmas achar necessários, 
posteriormente informados.  
16.6 O candidato, após a convocação, deverá 
comparecer à Prefeitura Municipal de Palmas, no 
prazo máximo de 05 dias úteis, contados da data da 
publicação, munido de documento de identidade 
original juntamente com os documentos citados no 
item 3 e os listados no subitem 16.5. 
 
 
 

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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17.1 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais 
alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto 
não consumada a providência do evento que lhes 
disser respeito, circunstância que será mencionada 
em Comunicado ou Aviso Oficial, oportunamente 
divulgado pela Prefeitura Municipal de Palmas no 
endereço eletrônico www.concursosfau.com.br.  
17.2 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade 
constatada nas informações e documentos do 
candidato, mesmo que já tenha sido divulgado o 
resultado deste Concurso Público e embora tenha 
sido aprovado, levará a sua eliminação, sem direito 
a recurso, sendo considerados nulos todos os atos 
decorrentes da sua inscrição.  
17.3 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO não se responsabiliza por quaisquer 
cursos, textos e apostilas referentes a este 
Concurso Público.  
17.4 O candidato que necessitar atualizar dados 
pessoais e/ou endereço residencial, poderá 
requerer através de solicitação assinada pelo 
próprio candidato, via FAX (42) 3623-5892, 
anexando documentos que comprovem tal 
alteração, com expressa referência ao Concurso, 
Cargo e número de Inscrição, até a data de 
publicação da homologação dos resultados e, após 
esta data, junto a Prefeitura Municipal de Palmas, 
situada na Av. Clevelândia, n 521, Palmas – Estado 
do Paraná, no horário das 08:00hs às 12:00hs e 
13:00 as 17:00hs ou enviar a documentação via 
SEDEX com AR, para o mesmo endereço, aos 
cuidados da Comissão Organizadora do Concurso 
Público - Edital nº 01/2016.  
17.5 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, 
informações a respeito de datas, locais e horários 
de realização das provas e demais eventos. O 
candidato deverá observar rigorosamente as formas 
de divulgação estabelecidas neste Edital e demais 
publicações no endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br.  
17.6 Os casos omissos serão resolvidos pela 
Comissão Especial do Concurso Público ouvido a 
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da 
UNICENTRO.  
17.7 Será admitida impugnação do presente Edital 
no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da 
data de sua publicação.  
17.8 A impugnação deverá ser protocolada 
pessoalmente ou enviada, dentro do prazo 
estipulado, via Sedex para o endereço da Fundação 
de Apoio ao Desenvolvimento da Unicentro, na Rua 
Afonso Botelho, nº 838, Trianon, CEP 85012-030, 
Guarapuava/PR, ou enviada para o e-mail de 
atendimento ao candidato: 
secretaria@concursosfau.com.br.  
17.9 Os anexos I e II deste edital estarão 
disponíveis a partir do dia 26 de agosto de 2016. 
17.10 Este Edital entra em vigor na data de sua 
publicação.  
 

Palmas-PR, 31 de agosto de 2016. 
 
 
 

Hilário Andraschko 
PREFEITO MUNICIPAL DE PALMAS 
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A N E X O   I   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº  001/016 
D O S   R E Q U I S I T O S   E   A T R I B U I Ç Õ E S   D O   C A R G O  

 

 

CARGOS  

CARGO AGENTE DE TRANSITO 

Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio 

Atribuições: Cargo de nível médio de escolaridade, cujo objetivo será orientar o desenvolvimento e 
fruição do trânsito dentro da jurisdição do Município, bem como atuar na orientação de condutores. 
Orientar os usurários em geral do sistema viário e as conseqüências do não atendimento das regras de 
trânsito. Promover a fiscalização do trânsito municipal, inclusive promovendo autuações das infrações 
de trânsito. Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços que utilizem o trânsito. 
Disciplinar o trânsito, nas vias e logradouros municipais. Promover a fiscalização e autuação dos 
condutores que infringirem as regras do Código Nacional de Trânsito. Promover a fiscalização dos 
estacionamentos rotativos. Fiscalizar a fruição do trânsito. Fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes 
de trânsito e suas causas. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas 
cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código Nacional de Trânsito 
e Legislação Municipal, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito. Aplicar as penalidades de 
advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no 
Código Nacional de Transito, notificando os infratores. Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de velocidade, peso, dimensões e 
lotação dos veículos. Fiscalizar o cumprimento das normas contidas no Código Nacional de Trânsito, 
aplicando as penalidades. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de 
trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Fiscalizar o nível de emissão de 
poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o 
estabelecido no artigo 66 do Código Nacional de Trânsito, além de dar apoio às ações específicas de 
órgão ambiental local, quando solicitado. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para 
transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. E, 
outras que lhe forem determinadas. 

 

CARGO ATENDENTE DE CRECHE 

Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio 

Atribuições: Atende criança de 0 à 5 anos,  serve a criança nas necessidades  diárias,  cuidando  de  sua  
higiene, orientando-a   nas distrações,  preparando-lhe  a  alimentação  e auxiliando-a  nas refeições, 
para garantir o bem-estar e o desenvolvimento sadio da mesma. Recebem  crianças,  cuida da higiene  
bucal  da  criança, banhando-a,  vestindo-a  e orientando seus  hábitos  de  limpeza pessoal, para 
assegurarlhe asseio e boa apresentação; Auxilia a criança nas refeições, servindo-a ou dando-lhe de 
comer, para alimenta-la; Ministra medicamentos  à  criança,  preparando  as  doses indicadas  e 
controlando os horários de acordo com a  orientação médica, para faze-la seguir o tratamento prescrito; 
Orienta a criança em suas distrações,  levando-a a passear, lendo   ou   contando-lhe histórias  e  
organizando   jogos   e brincadeiras, para assegurar-lhe um entretenimento sadio; Controla  o  repouso 
da criança,  preparando-lhe  a  cama, ajudando-a na troca da roupa e/ou fraldas e observando  horários, 
para zelar pela saúde e bem-estar da mesma; Executar o planejamento mensal, participando de  reuniões 
pedagógicas quando solicitadas; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia 
imediata. 

 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS FEMININO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas 
e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e desinfetar 
banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e 
passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes 
adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, 
janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir alimentos; executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas 



 

 

espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; 
preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no 
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho; guardar 
e conservar os alimentos em  vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em geral; 
executar outras tarefas afins. 

 

CARGO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: fazer os serviços de faxina em geral; remover o pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas 
e equipamentos; limpar escadas, pisos, passadeiras, tapetes e utensílios; limpar, arrumar e desinfetar 
banheiros e toaletes; auxiliar na arrumação e troca de roupa de cama; lavar e encerar assoalhos; lavar e 
passar vestuários, roupas de cama e mesa; coletar lixo dos depósitos colocando-os em recipientes 
adequados; lavar vidros, espelhos, persianas; varrer pátios; fazer café e similares e servir; fechar portas, 
janelas e outras vias de acesso; operar elevadores; preparar e servir alimentos; executar tarefas de 
limpeza do ambiente, móveis e utensílios; limpar e preparar cereais, vegetais, carnes de variadas 
espécies para cozimento; auxiliar no preparo de dietas especiais e normais; preparar refeições ligeiras; 
preparar e servir merendas; proceder à limpeza de utensílios, aparelhos e equipamentos; auxiliar no 
controle do estoque de material e gêneros alimentícios; manter a higiene em locais de trabalho;  
guardar e conservar os alimentos em  vasilhames e locais apropriados; fazer o serviço de limpeza em 
geral; executar outras tarefas afins. 
 

 

CARGO CARPINTEIRO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Efetua trabalhos gerais de carpintaria, cortando, armando, instalando  e reparando pecas 
de madeira, utilizando ferramentas manuais  e  mecânicas, para confeccionar conjunto  ou  pecas  de 
edificações e obras similares ou efetuar a manutenção das mesmas; Examina as características do 
trabalho, interpretando plantas, esboço, modelo ou especificações, para estabelecer a seqüência das 
operações a serem executadas; Seleciona  a  madeira  e  demais elementos necessários escolhendo  o 
material mais adequado, para assegurar a qualidade do trabalho; Efetua a traçagem da madeira, 
assinalando os contornos da peca segundo o desenho ou modelo, para possibilitar o corte; Confecciona  
as  partes  da peca, serrando, aplainando, alisando, furando e executando outras operações, com 
ferramentas manuais  ou  mecânicas, como  plaina, serrote, formão, goiva,  furadeira  e  outras, para 
obter os  componentes  necessários  a montagem da obra; Monta  as  partes, encaixando-as  fixando-as  
com  cola, parafusos ou pregos, para formar o conjunto projetado; Instala esquadrias e outras pecas de 
madeira, como janelas, portas, escadas, fornos, armários, caixas, divisões e outros, encaixando-as  e 
fixando-as nos locais apropriados e previamente preparados, para possibilitar a ventilação e iluminação 
naturais das edificações; Repara  elementos  de madeira, substituindo, total  ou parcialmente, pecas 
desgastadas ou deterioradas ou fixando partes soltas, para recompor sua estrutura; Afia  as ferramentas 
de corte, utilizando  rebolo, lima,  assentador ou pedra de afiar, para manter o gume; Executar outras 
tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

CARGO ELETRICISTA/ENCANADOR 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Monta  e repara as instalações elétricas e hidráulicas, orientando-se por plantas, esquemas 
e especificações, utilizando-se de  ferramentas  comuns  e especiais,  aparelhos de medição e outros 
utensílios, para atender a implantação e conservação das instalações elétricas e hidráulicas dos prédios e 
áreas públicas; Estuda  o trabalho a ser realizado, consultando  plantas, esquemas, especificações e 
outras informações para estabelecer o roteiros das tarefas; Coloca e fixa pecas, caixas de fusíveis, 
tomadas, torneiras, juntas, etc., Utilizando-se de ferramentas adequadas para o trabalho; Testa a 
instalação, fazendo funcionar nas situações reais repetidas vezes, para comprovar a exatidão do trabalho 
executado; Testa os circuitos da instalação, verificando os padrões exigidos para o bom funcionamento; 
Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 
 

 

CARGO MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 



 

 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC, 
registro Conselho Regional de Medicina e certificado de Especialidade ou residência em ginecologia 
obstétrica. 

Atribuições: Efetua exames médicos, emite diagnósticos, prescreve medicamento e realiza outras formas 
de tratamento para diversos tipos de enfermidades, aplicando recursos de medicina preventiva e/ou 
curativa, para produzir a saúde e bem-estar do paciente, na área de sua especialidade que consiste na 
medicina que se ocupa das doenças privativas das mulheres, bem como da gravidez, do parto e do 
puerpério e na clínica geral, de acordo com a necessidade do município. Examina o paciente, 
auscultando, palpando ou utilizando instrumentos especiais, para determinar diagnóstico; Requisita 
exames complementares ou encaminha a especialistas; Analisa e interpreta resultados de Raio-X, 
bioquímico, hematológico e outros, comparando-os com padrões normais para confirmar ou informar 
diagnósticos; Prescreve medicamentos, indicando dosagem e respectiva via de administração; Mantém 
registro dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnostica, tratamento, evolução da doença, 
para efetuar orientação terapêutica adequada; Pode emitir atestados de saúde, sanidade e aptidão física 
e mental e de óbito, para atender as determinações legais; Pode atender as urgências clínicas, cirúrgicas 
ou traumatológicas; Atendimento básico e/ou especializado para os locais onde for designado no 
município; Informar sempre aos pacientes seus direitos e deveres com relação a sua saúde e ao seu 
próximo; Procurar sempre aumentar os conhecimentos do paciente sobre como atuar para manter sua 
saúde e da sua comunidade, informar-lhe sobre saúde com todos os seus componentes, e não apenas 
como ausência de doença, seus canais para reivindicar suas necessidades, bem como ajuda-lo a 
organizar-se para atuar junto a gerência dos Postos de Atendimento, visando diminuir para si próprio e 
sua comunidade as ameaças à saúde; Organizar e participar de cursos, seminários, palestras, no seu 
aprimoramento para trabalhar de forma ativa na mudança do modelo assistencial vigente, realizando o 
proposto pela última conferencia nacional de saúde; Dar cursos, seminários, palestras sobre saúde 
individual e coletiva, preventiva e curativa, onde for necessário, para criar mudanças de hábitos e de 
modos de vida nocivos a saúde; Exercer sua atividade profissional visando o máximo de resolutividade, 
evitando assim custos desnecessários para o serviço público e para o usuário, bem como retardo na 
solução do seu problema e conseqüente descrédito no profissional e na instituição que o abriga; Auxiliar 
as outras Departamentos da Prefeitura Municipal, Fundações e Autarquias, e a qualquer entidade que 
solicite informações necessárias à promoção da saúde; Executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata. 

 

CARGO MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC, 
registro Conselho Regional de Medicina e certificado de Especialidade ou residência em oftalmologia 

Atribuições: Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia ocular, 
formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho lacrimal, lágrimas, 
conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, glaucoma, estrabismos, órbita, 
neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças sistêmicas, doenças imunológicas do olho, 
tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia preventiva, assuntos especiais de interesse 
pediátrico, aspectos genéticos, etc.; realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados 
relacionados a sua especialidade; analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os 
com os padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos relacionados a patologias específicas, aplicando recursos de medicina preventiva ou 
terapêutica; manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 
tratamento prescrito e a evolução da doença; prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de 
atividades afins; coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de 
saúde da população; Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para 
a comunidade em geral; assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do 
qual participa; responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 
que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal; respeitar a ética 
médica; planejar e organizar qualificação, capacitação e treinamento dos técnicos e demais servidores 
lotados no órgão em que atua e demais campos da administração municipal; 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; apresentação de relatórios semestrais das atividades para análise; 



 

 

executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu cargo. 

 

CARGO MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC, 
registro Conselho Regional de Medicina e certificado de Especialidade ou residência 
otorrinolaringologia. 

Atribuições: orientando os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever 
medicamentos de forma legível, na especialidade de Otorrinolaringologia e Clínica Geral, e realizar 
outras formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva 
ou terapêutica; Priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio ativo; Elaborar programas 
epidemiológicos, educativos e de atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em 
geral; Manter registro legível dos pacientes examinados, anotando a conclusão diagnosticada, 
tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de urgência em Otorrinolaringologia e 
Clínica Geral; Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínico, 
epidemiológicas e laboratoriais, visando a promoção prevenção e recuperação da saúde da coletividade; 
Atuar em equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de 
saúde; Garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais 
e municipais); Grau máximo de responsabilidade imprescindíveis à função; Efetuar outras tarefas 
correlatas, mediante determinação superior. 

 

CARGO MERENDEIRA 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Prepara refeições, temperando os alimentos, refogando-os, assando-os, cozendo-os, 
fritando-os ou tratando-os de outro modo,  para atender as exigências de cardápios; Separa  o  material  
a  ser  utilizado  na  confecção, da refeição, escolhendo  panelas, temperos, molhos, e  outros 
ingredientes, para facilitar sua manipulação; Prepara  os alimentos, cortando-os, amassando-os ou 
triturando-os  e temperando-os para garantir a forma e  o  sabor adequados a cada prato ou para seguir 
uma receita; Coloca  os alimentos em panelas, formas, frigideiras  ou outros  recipientes, untando-os 
com  óleo, banha, azeite  ou manteiga  e valendo-se de processos adequados a cada prato, para 
possibilitar a coação; Leva os alimentos ao fogo, regulando a temperatura e chama do  forno  ou  fogão, 
para  refoga-los, assa-los, coze-los  ou frita-los; Retira  os  alimentos  do  forno  ou  fogão, verificando 
previamente  se  esta  no  ponto  desejado, para  coloca-los  em travessas e servi-los; Determina e auxilia 
na limpeza dos utensílios e ambiente, assegurando a lavagem dos mesmos, para assegurar sua posterior 
utilização; Prepara molhos, misturando ingredientes e armazenando-os em recipientes bem vedados, 
para possibilitar o rápido preparo  das refeições; Observa  rigorosamente os preceitos de limpeza  e  
higiene previstos; Controla o estoque de ingredientes, verificando o seu nível e o estado dos que são 
sujeitos a deterioração, para providenciar as reposições necessárias; Supervisiona as tarefas executadas 
pelos demais trabalhadores da cozinha, treinando-os e orientando-os no preparo dos  alimentos, para 
manter o padrão de qualidade e  higiene  do serviço; Executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata. 

 

CARGO MOTORISTA 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar e habilitação na 
categoria ‘D’ 

Atribuições: Dirige  veículos, manipulando  os comandos  de marcha e  direção  e  conduzindo  o 
veículo no trajeto indicado,  segundo as regras de transito, para transportar cargas; Vistoria o veículo,  
verificando o estado  dos  pneus,  o nível de combustível, a água e óleo do cárter, e testando freios e 
parte   elétrica,   para  certificar-se  de  suas  condições   de funcionamento; Examina as ordens de 
serviço, verificando a localização dos depósitos   e  estabelecimentos  onde  se processarão  carga   e  
descarga, para dar cumprimento à programação estabelecida; Liga o motor do veículo,  girando a chave 
de ignição,  para aquecê-lo e possibilitar sua movimentação; Dirige o caminhão,  manipulando os 
comandos e observando  o fluxo de transito e a sinalização,  para conduzilo aos locais de carga e 
descarga; Zela pela documentação da carga e do veículo,  verificando sua legibilidade e correspondência 
aos volumes, para apresenta-la as  autoridades competentes,  quando solicitada,  nos  postos  de 
fiscalização; Controla  a  carga e descarga do  material  transportável, comparando-o  aos   documentos  
de recebimento  ou  de entrega  e orientando  sua  arrumação no veículo,  para evitar acidentes  e 



 

 

atender corretamente à freguesia; Zela  pela manutenção do veículo,  comunicando  falhas  e solicitando 
reparos, para assegurar seu perfeito estado; Recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, 
conduzindo-o a  garagem, para  possibilitar a manutenção e  abastecimento  do mesmo; Executar outras 
tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. Vistoria o ônibus ou caminhão,  verificando o 
estado  dos pneus,  o nível de combustível, a água e óleo do cárter, e testando freios e parte   elétrica,   
para  certificar-se  de  suas condições   de funcionamento; Dirige o caminhão, manipulando os comandos 
e observando  o fluxo de transito e a sinalização,  para conduzi-lo aos locais de carga e descarga; Zela 
pela documentação da carga e do veículo,  verificando sua legibilidade e correspondência aos volumes, 
para apresenta-la as  autoridades competentes,  quando solicitada,  nos  postos de fiscalização; Controla  
a  carga e descarga do  material transportável, comparando-o  aos   documentos  de recebimento  ou  de  
entrega  e orientando  sua  arrumação no veículo,  para evitar  acidentes  e atender corretamente à 
freguesia; Zela  pela  manutenção do veículo,  comunicando falhas  e solicitando reparos, para assegurar 
seu perfeito estado; Recolhe o caminhão após a jornada de trabalho, conduzindo-o a  garagem,  para  
possibilitar a manutenção e  abastecimento do mesmo; Executar outras tarefas previstas no sistema a 
critério da chefia imediata. 

 

CARGO OPERADOR DE MÁQUINAS 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar e habilitação nas 
categoria D curso técnico de operador de máquinas 

Atribuições: Opera máquinas e implementos leves pesadas tais como moto-niveladora, escavadeira, 
pácarregadeira, trator de lâmina, escarificador ou máquina motorizada e provida de um ou mais rolos 
compressores ou cilindros movida por autopropulsão ou por reboque, manipulando os comandos de 
marcha e direção, para nivelar ou compactar solos com pedras, cascalhos, terra, concreto, asfalto e 
outros materiais terrenos na construção de edifícios, estradas, rodovias, ruas, pistas de  aeroportos e de 
outras obras. Abastece a máquina, enchendo os depósitos de água, para permitir o umidecimento do 
rolo compressor; Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os comandos de marcha e 
direção, para fazer avançar e retroceder o rolo compressor ou cilindro até que a superfície fique 
suficientemente compactada e lisa; Efetua a manutenção da máquina, lubrificando-a e executando 
pequenos reparos, para mantê-las em boas condições de funcionamento; Pode conduzir um tipo especial 
de compactadora como a que leva escarificador para picar ou romper as superfícies; Manobra a 
máquina, manipulando os comandos de marcha e direção do trator, da niveladora ou da pá mecânica, 
para possibilitar a movimentação da terra; Movimenta a máquina ou pá mecânica ou da borda inferior 
da pá, acionando as alavancas de controle, para posicionar o mecanismo segundo as necessidades do 
trabalho; Manobra a máquina, acionando os comandos, para empurrar a terra solta, rebaixar as partes 
mais altas e nivelar as superfícies ou deslocar a terra para outro lugar; Pode especializar-se em operar 
um tipo especifico de máquina niveladora a ser designado, de acordo com a especialização; Executar 
outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 

 

CARGO PEDREIRO 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: verificar as características das obras, examinando a planta e especificações; executar, 
segundo desenhos e croquis, obras de construção e reconstrução de prédios, pontes, muros, calçadas 
e/ou outros; trabalhar com qualquer tipo de argamassa à base de cal, cimento e outros materiais de 
construção; executar trabalhos de alicerces; levantar paredes e rebocar; assentar e fazer restaurações de  
tijolos, ladrilhos, azulejos, mosaicos e outros materiais; realizar trabalhos de manutenção corretiva de 
prédios, calçadas e estruturas semelhantes; operar instrumentos de medida, peso, prumo, nível e /ou 
outros ; construir caixas d’água, sépticas, esgotos, tanques, etc.; zelar pela conservação das ferramentas 
de trabalho; desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de 
competência. 

 

CARGO PSICÓLOGO 

Requisitos: Diploma ou certificado de conclusão do curso com registro no Ministério da Educação MEC 
e registro no Conselho Regional de psicologia. 

Atribuições: Procede   ao  estudo  e  à  analise  dos processos  intra  e interpessoais   e   nos  mecanismos  
do comportamento   humano, elaborando  e  ampliando técnicas psicológicas,  como teste  para 
determinação de características   efetivas, intelectuais, sensoriais ou motoras, técnicas psicoterápicas e 



 

 

outros  métodos de  verificação,   para possibilitar  a  orientação,  seleção  e treinamento   no   campo 
profissional,   no  diagnóstico  e   na identificação  e interferência nos fatores determinantes na  ação do 
indivíduo, em sua história pessoal,  familiar,  educacional e social. Procede  à  formulação de hipóteses e  
à  sua  comprovação experimental, observando a realidade e efetivando experiências de laboratórios e 
de outra natureza, para obter elementos relevantes ao   estudo  dos  processos  de  desenvolvimento, 
inteligência, aprendizagem,  personalidade  e outros aspectos do  comportamento humano e animal; 
Analisa a influência dos fatores hereditários, ambientais e psicossociais  e de outras espécies que atuam 
sobre o  indivíduo, entrevistando o paciente, consultando a sua ficha de atendimento, aplicando testes, 
elaborando psicodiagnóstico e outros métodos de verificação   para  orientar-se  no  diagnóstico   e   
tratamento psicológico   de   certos   distúrbios   comportamentais   e   de personalidades; Promove a 
saúde na prevenção,  no tratamento e reabilitação de distúrbios psíquicos,  estudando características 
individuais e aplicando  técnicas  adequadas, para  restabelecer  os  padrões normais de comportamento 
e relacionamento humano; Elabora e aplica técnicas de exame psicológico,  utilizando seu   
conhecimento  e  prática metodológica  específicos,   para determinar  os  traços  e  as condições  de  
desenvolvimento  da personalidade,  dos processos  intrapsíquicos  e  interpessoais, nível  de 
inteligência,   habilidades,  aptidões,   e  possíveis desajustamentos  ao social ou de trabalho ou outros 
problemas de ordem psíquica e recomendar a terapia adequada; Participa na  elaboração  de   análises   
ocupacionais, observando  as condições  de  trabalho e as  funções  e  tarefas típicas   de cada  ocupação,   
para  identificar  as   aptidões, conhecimento de  traços  de  personalidade  compatíveis  com  as 
exigências da  ocupação e estabelecer um processo de  seleção  e orientação no campo profissional; 
Efetua o recrutamento, seleção, treinamento, acompanhamento e avaliação de desempenho de pessoal e 
a orientação profissional, promovendo entrevistas,  elaborando e aplicando testes, provas e outras 
verificações,  a fim de fornecer dados a serem utilizados nos  serviços de emprego,  administração de 
pessoal e  orientação individual; Atua  no campo educacional, estudando  a  importância  da motivação 
do ensino, novos métodos de ensino e treinamento, a fim  de  contribuir para o estabelecimento de 
currículos  escolares  e técnicas  de  ensino adequados e determinação de  características especiais 
necessárias ao professor,  reúne informações a respeito do paciente,  transcrevendo os dados 
psicopatológicos obtidos  em testes  e  exames,  para  elaborar  subsídios  indispensáveis  ao diagnóstico 
e tratamento das respectivas enfermidades; Diagnostica a existência de possíveis problemas na área  de 
distúrbios psíquicos,  aplicando e interpretando provas e outros reativos psicológicos, para aconselhar o 
tratamento ou a forma de resolver as dificuldades momentâneas; Executar outras tarefas previstas no 
sistema a critério  da chefia imediata.  

 

CARGO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Requisitos: Curso técnico em agropecuária 

Atribuições: Executa tarefas de caráter técnico relativas à programação, assistência  técnica  e  controle  
dos trabalhos  agropecuários, orientando   os  agricultores  e pecuaristas  nas   tarefas   de preparação 
dos solos destinados ao plantio, colheita e pastagem e beneficiamento de espécies vegetais, combate a 
parasitas e outras   pragas,  e na criação de gado,  para auxiliar os especialistas de formação superior no 
desenvolvimento da produção agropecuária; Organiza o trabalho em propriedades agrícolas,  
promovendo aplicação  de técnicas novas ou aperfeiçoadas  de  tratamento  e cultivo de terras,  para 
alcançar um rendimento máximo a um custo mínimo; Repassa  orientações  aos agricultores  e  
fazendeiros na execução  racional  do plantio,  adulação,  cultura,  colheita e beneficiamento das espécies 
vegetais,  elaborados pelo Engenheiro Agrônomo; Executa,  quando necessário, esboços e desenhos 
técnicos de sua  especialidade,  seguindo especificações técnicas  e  outras indicações, para representar 
graficamente operações e técnicas de trabalho; Faz  a  coleta e encaminha a amostra de terra,  a  fim  de 
realizar  testes  de laboratório e  outros,  para  determinar  a composição da mesma e selecionar o 
fertilizante mais adequado; Prepara ou orienta a preparação de  pastagens ou forragens utilizando 
técnicas  agrícolas,   para  assegurar,   tanto   em quantidade como em qualidade,  o alimento dos  
animais.  Repassa instruções  de  caráter  técnico  a  pecuaristas,  orientando  as tarefas  de criação e 
reprodução do gado,  para obter espécies de maior peso, fertilidade e resistência as enfermidades; 
Registra  resultados  e  outras  ocorrências,   elaborando relatórios, para submeter a exame e decisão 
superior; Executa os trabalhos de inseminação artificial; Auxilia  o  Médico Veterinário nas tarefas  de  
clinica  e cirurgia; Auxilia no desenvolvimento  dos trabalhos de piscicultura; Executar outras tarefas 
previstas no sistema a critério  da chefia imediata. 

 



 

 

CARGO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisitos: Curso técnico de enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem - COREN 

Atribuições: Possibilitar o planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades, 
prestando assistência técnica de enfermagem, excetuadas aquelas privativas do ocupante do cargo de 
Enfermeiro; Concorrer para a prevenção de acidentes e doenças profissionais, participando nos 
programas de higiene e segurança no trabalho, bem como em atividades de educação e saúde; Promover 
a divulgação do Programa de Proteção à Saúde da Mulher, colaborando na execução de exames 
ginecológicos, prestando, ainda, orientações quanto ao planejamento familiar; Administrar 
medicamentos mediante prescrição médica; Participar de vacinações suas programações; Fazer coleta de 
material para exames, quando indicado; Fazer visitas domiciliares e notificações de doenças 
transmissíveis; Desenvolver atividades de pré e pós-consulta médica; Participar de atividades de saúde 
a nível comunitário; Fazer a previsão e vistoriar o equipamento de assistência de enfermagem; Participar 
e contribuir para consecução de programas, campanhas e outras atividades interinstitucionais 
relacionadas às Ações Integradas de Saúde, e as intervenções epidemiológicas que forem assumidas 
pelo Município; Cumprir e fazer cumprir todos os preceitos contidos no Código de Ética dos 
Profissionais de Enfermagem; Colaborar quando indicado no Programa Saúde na Família – PSF; Zelar 
pela ordem, guarda, conservação e limpeza dos materiais e equipamentos de trabalho; Atender as 
normas de Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho; Executar outras atividades correlatas. 

 

CARGO TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

Requisitos: Certificado de conclusão do ensino médio e curso técnico da área. 

Atribuições: Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e especificações, estudando-os e 
calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de levantamentos topográficos, 
planimétricos e altimétricos; Efetuaro reconhecimento básico da área programada, analisando as 
características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais 
e instrumentos; Realizar levantamentos da área demarcada, posicionando e manejando teodolitos, 
níveis, trenas, e outros aparelhos de medição, para determinar altitudes, distâncias, ângulos, 
coordenadas, referências de níveis e outras características; Registrar nas cadernetas topográficas os 
dados obtidos, anotando os valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para analisá-los 
posteriormente; Avaliar as diferenças entre pontos, altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, 
consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, para complementar as 
informações registradas e verificar a precisão das mesmas; Elabora esboços, plantas e relatórios técnicos 
sobre os traçados a serem feitos, indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de 
mapas, cartas e projetos públicos; Supervisionar os trabalhos topográficos, determinando o balizamento, 
a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação e demais elementos, para 
orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos; Desenhar plantas detalhadas das áreas públicas 
levantadas através de softwares de representação gráfica; Coordenar os trabalhos de uma equipe de 
topógrafos e auxiliares, especificando as tarefas a serem realizadas, determinando modo de execução, 
grau de precisão dos levantamentos e escalas de apresentação das plantas; Executar outras tarefas 
relacionadas com a sua formação, função e área de atuação. 

 

CARGO VIGIA/GUARDIÃO/ZELADOR 

Requisitos: Certificado de conclusão do nível fundamental ou histórico escolar 

Atribuições: Exercer a vigilância das instalações da Prefeitura, percorrendo os sistematicamente e 
inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras 
anormalidades; Executar a ronda diurna e noturna nas dependências de edifícios e áreas adjacentes, 
verificando se as portas, janelas, portões e outras vias de acesso estão fechadas corretamente, 
examinando as instalações hidráulicas e elétricas e constatando irregularidades, para possibilitar a 
tomada de providências necessárias no sentido de evitar roubos e prevenir incêndios e outros danos; 
Controlar a movimentação de pessoas, veículos e materiais, vistoriando veículos, anotando o número 
dos mesmos, examinando os volumes transportados, e fazendo os registros pertinentes, para evitar 
desvio de materiais e outras faltas; Redige memorando destinado a pessoa ou órgão competente, 
informando-o das ocorrências do seu setor, para permitir a tomada de providências adequadas a cada 
caso; Registrar sua passagem pelos postos de controle, acionando o relógio especial de ponto, para 
comprovar a regularidade de sua ronda; Manter limpo e em bom estado de funcionamento todos os 
equipamentos que utilizam, providenciando consertos quando necessário; Controlar o cartão ponto dos 



 

 

funcionários; Controlar a entrada e saída de todos os veículos e máquinas rodoviárias; Substituir os 
vigias em caso de ausência destes; Podendo atender aos visitantes, identificando-os e encaminhando-os 
aos setores procurados; Executar outras tarefas previstas no sistema a critério da chefia imediata. 
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A N E X O   II   E D I T A L   D E   C O N C U R S O   P Ú B L I C O   Nº 001/2016 
D O S   C O N T E Ú D O S   P R O G R A M Á T I C O S 

 

 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 
Tipologia textual. 

Conhecimentos Gerais: História do Município de Palmas e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO NÍVEL SUPERIOR 

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA 

Conhecimento Específico: Saúde Comunitária, Análise previdenciária, Saúde da família, 
Medicina preventiva, Cuidados gerais com o paciente em medicina interna. Repercussões da 
gravidez sobre o organismo, sistêmicas e do aparelho genital. Assistência pré-natal e 
puerpério. Propedêutica da gravidez. Planejamento familiar. Doenças intercorrentes no ciclo 
grávido puerperal. Doença hemolítica perinatal. Gravidez na adolescência. Doença 
hipertensiva específica da gravidez: pré-eclampsia e eclampsia.Vulvovaginites.Endometriose, 
doença inflamatória pélvica. Infecção geniturinária. Oncologia ginecológica, neoplasias 
benignas e malignas, propedêutica e tratamento. Síndrome do climatério e menopausa. 
Doenças benignas e malignas da mama. Sangramento genital anormal, hemorragia uterina 
disfuncional. Doenças sexualmente transmissíveis, Síndrome de Imunodeficiência Adquirida. 
Abortamento. Gravidez ectópica. Placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. 
Sexualidade humana, disfunção sexual e violência sexual. Endoscopia Ginecológica 
(Videoisteroscopia e Videolaparoscopia). Incontinência urinária e prolapsos e distúrbios do 
assoalho pélvico. Anatomia da pelve feminina e embriologia. Cirurgias ginecológicas, 
avaliações pré-operatórias e tratamento pós-operatório. Dor pélvica e dismenorreia. Gestação 
de alto risco. Parto conceitos, contratilidade uterina, mecanismo, estudo clínico e assistência. 

 

CARGO: MÉDICO OFTALMOLOGISTA 

Conhecimento Específico: Diagnóstico e conduta nos traumatismos oculares. Anomalias de 
refração e correção das ametropias. Afecções da conjuntiva, da córnea e da esclera. 
Terapêutica geral. Técnica cirúrgica. Afecções do trato uveal: irites, iridociclites, coroidites. 
Neurooftalmologia: papiledema, atrofia do nervo óptico, perimetria. Manifestações oculares 
nas afecções do sistema nervoso. Glaucoma: crônico simples, congênito, agudo e secundário. 
Técnica cirúrgica. Estrabismo: fobias, tropias e paralisias oculares. Técnica cirúrgica. Afecções 
do cristalino: congênitas, adquiridas, luxações e sub-luxações. Técnica cirúrgica da catarata. 
Afecções da retina: congênitas, traumáticas e vasculares. O descolamento e noções básicas 
de seu tratamento cirúrgico. Tumores. Alterações retinianas nas doenças em geral. Afecções 
das pálpebras: congênitas, traumáticas e tumorais. Afecções da órbita: traumáticas, 
inflamatórias e tumorais. Afecções das vias lacrimais: congênitas, traumáticas e inflamatórias. 
Noções básicas do tratamento cirúrgico. Saúde pública em oftalmologia: níveis de atenção e 
de prevenção em saúde ocular, epidemiologia das doenças oculares, prevenção da cegueira. 
Políticas Públicas do SUS: Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida 
em Defesa do SUS e de Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 



28/12/90; Sistema de Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

 

CARGO: MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA 

Conhecimento Específico: Anatomofisiologia dos órgãos envolvidos em Otorrinolaringologia. 
Exame otorrinolaringológico. - Clínica das afecções comuns em Otorrinolaringologia. 
Urgências em Otorrinolaringologia. Deficiência auditiva. Disfonias. . Políticas Públicas do SUS: 
Lei 8.080/90. Política Nacional de Humanização. Pactos pela Vida em Defesa do SUS e de 
Gestão. Política Nacional de Atenção Básica. Lei nº 8.142, de 28/12/90; Sistema de 
Planejamento do SUS. Política Nacional de Promoção de Saúde. 

 

CARGO: PSICÓLOGO 

Conhecimento Específico: Psicoterapia breve. Psicopatologias. Recrutamento e Seleção. 
Treinamento. Adolescência. Concepção interacionista, Piaget e Vygotsky, As etapas do 
desenvolvimento cognitivo e afetivo. O desenvolvimento de crianças e adolescentes. 
Legislação. História das Políticas de Saúde no Brasil. Sistema Único de Saúde (Legislação, 
Lei 8080/90, Lei 8142/90 e Normas Operacionais Básicas do SUS). Saúde Coletiva (Pública). 
Reforma Psiquiátrica; Saúde Mental Coletiva; Grupos (terapêuticos, operativos, de apoio); 
Psicologia das Instituições e Organizacional. 

 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL TÉCNICO 

Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão geral do texto; ponto de 
vista ou ideia central defendida pelo autor; argumentação; elementos de coesão; inferências; 
estrutura e organização do texto e dos parágrafos). Som e fonema; Encontros vocálicos e 
consonantais; Dígrafos; Divisão silábica; Ortografia Oficial; Acentuação gráfica. Classes de 
palavras e seus empregos. Sintaxe da oração e do período; Tipos de Subordinação e 
Coordenação; Concordância nominal e verbal; Regência Verbal e Nominal; Emprego de sinal 
indicativo de crase. Sentido Conotativo e Denotativo; Relações de homonímia e paronímia. 
Tipologia textual. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

Informática: Utilização do Sistema Operacional Windows XP. Configurações Básicas do 
Windows XP. Aplicativos Básicos (bloco de notas, calculadora, Paint, WordPad). Textos 
Microsoft Word (2007) e Planilha Eletrônica Excel (2007). Recursos Básicos e utilização do 
Adobe Reader (Adobe Reader 7.0). Configuração de Impressoras. Noções básicas de Internet 
(Internet Explorer a partir da versão 6.0) Noções básicas de Correio Eletrônico – Outlook. 

 
 

CONHECIMENTO GERAL E ESPECÍFICO NÍVEL MÉDIO 

CARGO: AGENTE DE TRÂNSITO 

Conhecimento Específico: CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. O Sistema Nacional de 
Trânsito: competências dos diferentes órgãos executivos e das diferentes entidades da 
federação. Normas gerais de circulação e conduta. Sinalização de trânsito. Veículos: registro, 
licenciamento, condução de escolares. Habilitação. Infrações, penalidades, medidas 
administrativas, processo administrativo, crimes de trânsito. Distribuição de competência dos 
órgãos executivos de trânsito. Noções de Primeiros Socorros. Defesa Pessoal e Técnicas para 
defesa e ataque - Tática de Direção Defensiva/Ofensiva/Evasiva. Sistema de Segurança 
Pessoal. Sigilo Profissional. Direitos Humanos e Relações Humanas no Trabalho. Sistema de 
Segurança Pública e Crime Organizado. Lei Seca. Mecânica Básica. História do Município de 
Palmas e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, 
tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento 
juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e 
inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. 
Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CARGO: ATENDENTE DE CRECHE 

Conhecimento Específico: Lei nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 
Procedimentos adequados ao atendimento à criança de 0 a 6 anos, referente à saúde, 



alimentação e higiene; A brincadeira de papéis sociais e formação da personalidade. 
Desenvolvimento de atividades relacionadas com a execução do serviço de monitor de apoio a 
infância. Noções básicas de atendimento ao público. História do Município de Palmas e do 
Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, 
segurança e ecologia com as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas 
vinculações histórico-geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na 
atualidade e seus respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento 
urbano brasileiro. 

 

CARGO: TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Conhecimento Específico: Conhecimentos Específicos: Solo: constituição, principais 
propriedades físicas e químicas, importância da matéria orgânica, água e solo. Fertilidade e 
adubação: elementos essenciais às plantas, sintomas de deficiência e excesso dos principais 
nutrientes nas plantas, corretivos fertilizantes (finalidade, emprego, identificação dos principais 
tipos, cálculos de misturas). Conservação do solo: erosão (efeitos nocivos e controle), 
demarcação de curvas de nível. Irrigação e drenagem: identificação dos principais tipos de 
irrigação e empregos, importância e emprego da drenagem. Sementes: qualidade de uma boa 
semente, cuidados com o armazenamento, testes de germinação e amostragem importantes 
para a determinação da qualidade. Sementeiras e viveiros: técnicas de construção de 
canteiros, fumigação de leitos, produção de mudas (semeadura, repicagem, raleamento e 
transplantio), produção de mudas em copinhos de papel e bolsas plásticas, técnicas de 
propagação vegetativa, enxertia (identificação de tipos e usos). Pomares e hortas: instalação e 
cuidados com uma horta e pomar, classificação de pomares e hortas, poda de plantas 
frutíferas. Paisagismo. Identificação e controle das principais ervas daninhas, principais tratos 
culturais em plantas ornamentais. Fitotécnia: identificação e uso dos principais equipamentos 
e ferramentas destinados aos cuidados com as plantas nas hortas, pomares e paisagismo. 
Defensivos agrícolas: identificação e noções sobre grau de toxidade, técnicas de aplicação 
(cuidados, época, intervalo e equipamentos de aplicação e proteção. Tecnologia da produção 
(noções gerais), hortaliças e fruticultura. Zootecnia especial (noções gerais sobre manejo), 
apicultura, avicultura (galinhas e codornas), suinocultura. Engenharia rural: determinação de 
áreas e volumes. Cálculo de área. Bovino de corte (cruzamento industrial, vacinação, 
principais doenças e controle, sistema de criação e raças); Bovino de leite (cruzamento, 
vacinação, vias de aplicação de vacina, sistema de criação, doenças, inseminação artificial e 
raças). História do Município de Palmas e do Estado do Paraná. Noções gerais sobre a vida 
econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as diversas áreas 
correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-geográficas em nível 
nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus respectivos impactos na 
sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Conhecimento Específico: Fundamentos de Enfermagem. Lei do exercício profissional. Ética 
e legislação profissional. Noções de Farmacologia. Admissão, alta, óbito. Assistência de 
enfermagem ao exame físico. Enfermagem nos exames complementares. Assistência de 
enfermagem aos pacientes graves e agonizantes e preparo do corpo pós morte. Tratamento e 
assistência de enfermagem em: clínica médica, emergências, clínica médico-cirúrgica, 
pediatria, psiquiatria, ginecologia e obstetrícia, neonatologia. Doenças infecto parasitárias. 
Programa de imunização e rede de frios, conservação de vacinas, esquema básico de 
vacinação, vias de administração. Políticas Públicas de saúde. Saúde do idoso. 
Procedimentos técnicos relacionados ao conforto e à segurança do paciente: higiene, 
posições para exames, transporte do paciente e paciente terminal. Técnicas básicas: sinais 
vitais, medicação, coleta de material para exames, técnicas de curativo, crioterapia e 
termoterapia, nebulização, oxigeno terapia e sondagens. Controle de infecção hospitalar: 
assepsia e antissepsia, esterilização, controle e prevenção de infecção hospitalar. Atuação do 
técnico de enfermagem na unidade de: clínica médica, cirúrgica, pré e pós operatório, 
emergências, hemorragia, envenenamento, choque, queimaduras, insuficiência respiratória e 
ressuscitação cardiopulmonar. Saúde da mulher: gravidez e suas complicações, parto e suas 
complicações, assistência do puerpério e suas complicações, prevenção do câncer cérvico-
uterino e mama, planejamento familiar. Sistema Único de Saúde, Leis Orgânicas de Saúde 
(Lei 8080/90 e 8142/90), Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011. Pacto do SUS. Conceitos da 
Atenção Primária em Saúde. Política Nacional de Humanização. Modelos Assistenciais. 



Enfermagem em saúde pública. Política Nacional de Imunização. Controle de doenças 
transmissíveis, não transmissíveis e sexualmente transmissíveis. Atendimento aos pacientes 
com hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, doença renal 
crônica, hanseníase, tuberculose, dengue e doenças de notificações compulsórias. Programa 
de assistência integrada a saúde da criança, mulher, homem, adolescente e idoso. Conduta 
ética dos profissionais da área de saúde. Princípios gerais de segurança no trabalho. 
Prevenção e causas dos acidentes. História do Município de Palmas e do Estado do Paraná. 
Noções gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com 
as diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 

CARGO: TÉCNICO EM TOPOGRAFIA 

Conhecimento Específico: Introdução a Topografia: Escalas, Unidades de medida, Cartas, 
mapas e plantas, Representação cartográfica, Sistemas de coordenadas cartesianas, Modelo 
Esférico, Elipsoidal, Geoidal, Plano, Erros de Medição, Precisão e Acurácia, Orientação, 
Azimute e Rumo, Aparelhos utilizados na Topografia, Medições de distância: diretas e 
indiretas, Levantamento Planimétrico: Método de Irradiação, Método de Caminhamento, 
Levantamento e Cálculo de Poligonais Fechadas, Levantamento da Poligonal, Cálculo da 
Poligonal, Verificação do Erro de Fechamento Angular, Azimutes, Cálculo das Coordenadas 
Parciais, Verificação do Erro de Fechamento Linear, Correção do Erro Linear, Cálculo de 
Áreas. Levantamento Altimétrico: Introdução ao Levantamento Topográfico Altimétrico, 
Nivelamento Geométrico, Métodos de Nivelamento Geométrico, Representação do Relevo, 
Curvas de nível, Métodos de Interpolação. Levantamento Planialtimétrico. Introdução ao 
Georeferenciamento: Métodos de Posicionamento, Receptores de GPS, Datuns, Coordenadas 
Geográficas, Coordenas UTM. Fotointerpretação: Aplicações nas ciências agrárias, 
Fundamentos, valoração. História do Município de Palmas e do Estado do Paraná. Noções 
gerais sobre a vida econômica, social, política, tecnológica, segurança e ecologia com as 
diversas áreas correlatas do conhecimento juntamente com suas vinculações histórico-
geográficas em nível nacional. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
respectivos impactos na sociedade contemporânea. Desenvolvimento urbano brasileiro. 

 
 
 

CONHECIMENTOS COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 

Língua Portuguesa: Compreensão e interpretação de textos; tipos e gêneros textuais; 
Acentuação gráfica, ortografia; Conjugação de verbos usuais; Regência; Concordância Verbal 
e Nominal; Antônimos e Sinônimos; Classes de Palavras variáveis e invariáveis e suas 
funções no texto; Estrutura e Processos de Formação de Palavras, Significação das Palavras; 
Divisão silábica: identificação do número de sílabas; Fonética e Fonologia. 

Raciocínio Lógico e Matemático: Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, 
porcentagens, sequências (com números, com figuras, de palavras). Raciocínio lógico-
matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 

Conhecimentos Gerais: Noções gerais sobre a vida econômica, social e política municipal. 
Cultura e sociedade brasileira: artes, cinema, jornais, revistas, televisão, música, teatro. 
Acontecimentos históricos, evolução e cultura do Município de Palmas, sua subdivisão e/ou 
fronteiras. História, Cultura, Turismo e Geografia do Estado do Paraná. 

 
 


