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EDITAL Nº 002/2012 

          O Prefeito Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, que 
lhe são conferidas por Lei, RESOLVE: 
 
          Abrir e tornar público o Regulamento Especial do Concurso Público para o preenchimento dos 
cargos abaixo relacionados, a fim de atender as necessidades básicas da comunidade. 
 

Denominação 
Cargo 

Número 
de 

Vagas 

Carga 
Horária 

Semanal  

Vencimento 
Mensal 

Escolaridade Taxa de Inscrição 

Motorista 05 40 horas 857,40 

Alfabetizado, CNH 
categoria “D”ou”E” e 
ter concluído curso 
de transporte de 
passageiros. 

R$ 30,00 

Técnico de 
Enfermagem 

05 40 horas 1.211,35 
Curso Técnico e 
registro no conselho 

R$ 50,00 

Zelador 01 40 horas 653,10 Alfabetizado R$ 30,00 

 
          1. DAS INSCRIÇÕES 
 
          I. As inscrições serão aceitas no período de 11 a 27 de abril de 2012, das 08h00 às 11h00 e 
das 14h00 às 17h00, na Prefeitura Municipal de Jaguapitã, Estado do Paraná, na Av. Minas Gerais, 
nº220. 
          II. As inscrições serão efetuadas mediante o preenchimento, pelo interessado, da ficha de 
inscrição fornecida na ocasião e pagamento da taxa de inscrição no Banco do Brasil.. 
          III. Somente poderão candidatar-se aos cargos acima descritos as pessoas que preencham os 
seguintes requisitos: 
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
b) Estar gozando dos direitos políticos; 
c) Estar quite com as obrigações militares; 
d) Ter idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação. 

               
          IV. No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, em 
fotocópia: 
a) Carteira de Identidade (RG); 
b) Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

 
          V. No ato da nomeação os candidatos deverão apresentar os documentos abaixo em 
fotocópia. A não apresentação implicará na perda da vaga: 
a) Carteira de Identidade – RG. 
b) Cadastro de Pessoa Física – CPF. 
c) Declaração de bens na data da admissão, em envelope lacrado (Lei n

o
 8.730, de 10/11/93). 

d) Declaração de dependentes para imposto de renda. 
e) Título de eleitor. 
f) Comprovante de residência. 
g) Certidão de casamento ou nascimento.  
h) Certidão de nascimento dos filhos. 
i) Carteira de vacinação dos filhos. 
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j) PIS/PASEP 
k) Duas fotos 3x4, iguais e recentes. 
l) Resultado dos exames médicos. 
m) Declaração de que não ocupa outro cargo ou emprego público, em qualquer das esferas do 
governo, nem recebe outro benefício proveniente de regime próprio de previdência social relativo a 
emprego público. 
n) Demais documentos que o Município julgar necessários. 
  
          2. DAS PROVAS 
 
          I. O Concurso Público para os cargos de Técnico de Enfermagem e Zelador, constantes deste 
Edital será realizado em única etapa com prova de conhecimentos, tendo 20 (vinte) questões 
objetivas de múltipla escolha, obedecendo rigorosamente ao programa abaixo, com o valor de 05 
(cinco) pontos cada questão, perfazendo um total de 100 (cem) pontos, devendo o candidato obter, 
no mínimo, 60 (sessenta) pontos para ser classificado. 
 
          II. O Concurso Público para o cargo de Motorista, será realizado em duas etapas, sendo a 
primeira etapa prova de conhecimentos, de caráter eliminatório, tendo 20 (vinte) questões objetivas 
de múltipla escolha, obedecendo rigorosamente ao programa abaixo, com o valor de 05 (cinco) 
pontos cada questão, perfazendo um total de 100 (cem) pontos. A segunda etapa, constará de Prova 
Pratica, também de caráter eliminatório, com valor máximo de 100 (cem) pontos. O resultado final 
será a somatória da nota da prova objetiva e da prova prática, dividido por dois. O candidato que não 
obtiver a nota mínima de 60 (sessenta pontos), ficará automaticamente desclassificado. 
 
          III. A data, horário e local da prova prática para os candidatos aprovados na primeira fase do 
cargo de Motorista, serão informados no edital do resultado da primeira fase (provas objetivas).   
    
          IV. As provas objetivas serão realizadas na Escola Municipal Newton Guimarães, na Avenida 
São Paulo, nº 261, centro, em Jaguapitã – PR, no dia 03 (domingo) de junho de 2012, com início às 
09h00, com duração máxima de três horas. 
 
          V. Os candidatos deverão apresentar-se trinta minutos antes do início das provas, ou seja, até 
às 08h30, munidos de cédula de identidade, sem a qual não será permitido fazer o concurso,  e 
caneta esferográfica azul ou preta, no local indicado no item IV. 
 
          3. DOS PROGRAMAS DE PROVAS 
 
          TÉCNICO DE ENFERMAGEM 
a) Português: Interpretação de texto. – Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos 
sentido próprio e figurado das palavras. - Pontuação. Ortografia. – Acentuação. – Emprego das 
classes das palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbios, preposição, 
conjunção-classificação e sentido que imprime às relações entre as orações. – Colocação 
pronominal – Concordância nominal e verbal. – Regência nominal e verbal. - Crase - Alfabeto. – 
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. – Encontro consonantal. – Monossílaba, dissílaba, 
trissílaba, polissílaba. – Sílaba tônica – Oxítona, paroxítona, proparoxítona. – Acento agudo e 
circunflexo. – Regras de acentuação gráfica: oxítona/paroxítona/proparoxítona. – Pontuação. – 
Verbos. – Advérbios. – Conjunções. – Interjeições. – Formação de palavras. – Formas de 
tratamento. 
b) Matemática: Sistema de numeração – Operações fundamentais – Geometria de Posição e 
Geometria métrica – Medidas e números fracionais – Álgebra – Funções – Progressão Aritmética e 
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Geométrica – Determinantes – Matrizes – Análise combinatória – Teoria das probabilidades – 
Conjunto – Número natural – Sistema de numeração – Operações fundamentais – Divisibilidade – 
Máximo divisor comum – Mínimo múltiplo comum – Conjunto de números racionais – Números 
decimais – Geometria intuitiva – A reta e suas partes – Polígonos – Sistema métrico decimal – 
Potenciação – Porcentagem – Juros simples – Ângulos – Conjunto de números reais – Triângulos – 
Quadriláteros. 
c) Matéria específica: Lei nº 7.498, de 25.06.86 que dispõe sobre a regulamentação do exercício de 
enfermagem. - Resolução nº 240/2000 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná. - Ética 
profissional/relações humanas. - Noções de administração hospitalar. - Farmacologia. - Assistência 
de enfermagem a pacientes críticos. - Assistente de enfermagem a pacientes cirúrgicos. - 
Assistência de enfermagem na monitorização não invasivas dos sinais vitais. - Assistência de 
enfermagem na oximetria de pulso. - Fundamentos de enfermagem. - Enfermagem Clinica e Geral. 
- Administração de Medicamentos. - Enfermagem Cirúrgica, Materno-Infantil e de Saúde Mental. - 
Nutrição e Dietética. - Ética em Enfermagem. - Administração em Enfermagem e  Enfermagem de 
Saúde Pública. - Código de ética em Enfermagem. - Legislação do SUS. - Imunização. - 
Resoluções do COREN nºs 108, 139 e 168. - O Trabalho de Enfermagem e sua articulação com o 
progresso de trabalho em saúde coletiva, rede básica de saúde. - Saúde da Família e a eficiência 
do sistema. - Epidemiologia. - Filosofia, teoria e ciência de enfermagem. - Processo de 
enfermagem. - Necessidades básicas do ser humano. Noções auxiliares do processo de 
enfermagem hospitalar.  

 
           MOTORISTA 
a) Português: Interpretação de texto. – Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos 
sentido próprio e figurado das palavras. - Pontuação. Ortografia. – Acentuação. – Emprego das 
classes das palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbios, preposição, 
conjunção-classificação e sentido que imprime às relações entre as orações. – Colocação 
pronominal – Concordância nominal e verbal. – Regência nominal e verbal. - Crase - Alfabeto. – 
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. – Encontro consonantal. – Monossílaba, dissílaba, 
trissílaba, polissílaba. – Sílaba tônica – Oxítona, paroxítona, proparoxítona. – Acento agudo e 
circunflexo. – Regras de acentuação gráfica: oxítona/paroxítona/proparoxítona. – Pontuação. – 
Verbos. – Advérbios. – Conjunções. – Interjeições. – Formação de palavras. – Forma de tratamento.  
b) Matemática: Sistema de numeração – Operações fundamentais – Geometria de Posição e 
Geometria métrica – Medidas e números fracionais – Álgebra – Funções – Progressão Aritmética e 
Geométrica – Determinantes – Matrizes – Análise combinatória – Teoria das probabilidades – 
Conjunto – Número natural – Sistema de numeração – Operações fundamentais – Divisibilidade – 
Máximo divisor comum – Mínimo múltiplo comum – Conjunto de números racionais – Números 
decimais – Geometria intuitiva – A reta e suas partes – Polígonos – Sistema métrico decimal – 
Potenciação – Porcentagem – Juros simples – Ângulos – Conjunto de números reais – Triângulos – 
Quadriláteros.  
c) Conhecimento específico - Legislação de trânsito em vigor (Código de Trânsito Brasileiro - seu 
regulamento e as resoluções do CONTRAN). O Sistema Nacional de Trânsito (componentes e 
áreas de atuação e finalidade). Normas Gerais de Circulação e Conduta (deveres e proibições). Os 
Sinais de Trânsito (regulamentares, de indicação e de advertência). Os sons e os gestos dos 
agentes de trânsito e do condutor. Os veículos (segurança, classificação, características, 
equipamentos, identificação, o registro e o licenciamento). Os condutores de veículos (a 
classificação, a aprendizagem e a habilitação). As infrações de trânsito e suas penalidades 
(medidas administrativas, multas, crimes de trânsito). Direção defensiva e prevenção de acidentes. 
Conhecimentos básicos de mecânica automotora e de Primeiros Socorros ao acidentado. –  
 
          



Prefeitura Municipal de Jaguapitã 
                           CNPJ 75.457.341/0001-90 

  AVENIDA MINAS GERAIS N° 220, FONE (43)3272-1122 FAX 3272-1644 

        CAIXA POSTAL, 61 – CEP 86.610-000 – ESTADO DO PARANÁ  

        Site: www.jaguapita.pr.gov.br - e-mail: edi@visaonet.com.br  
 

 

ZELADOR 
a) Português: Interpretação de texto. – Significação das palavras: sinônimos, antônimos, parônimos 
sentido próprio e figurado das palavras. - Pontuação. Ortografia. – Acentuação. – Emprego das 
classes das palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbios, preposição, 
conjunção-classificação e sentido que imprime às relações entre as orações. – Colocação 
pronominal – Concordância nominal e verbal. – Regência nominal e verbal. - Crase - Alfabeto. – 
Encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. – Encontro consonantal. – Monossílaba, dissílaba, 
trissílaba, polissílaba. – Sílaba tônica – Oxítona, paroxítona, proparoxítona. – Acento agudo e 
circunflexo. – Regras de acentuação gráfica: oxítona/paroxítona/proparoxítona. – Pontuação. – 
Verbos. – Advérbios. – Conjunções. – Interjeições. – Formação de palavras. – Formas de tratamento. 
b) Matemática: Sistema de numeração – Operações fundamentais – Geometria de Posição e 
Geometria métrica – Medidas e números fracionais – Álgebra – Funções – Progressão Aritmética e 
Geométrica – Determinantes – Matrizes – Análise combinatória – Teoria das probabilidades – 
Conjunto – Número natural – Sistema de numeração – Operações fundamentais – Divisibilidade – 
Máximo divisor comum – Mínimo múltiplo comum – Conjunto de números racionais – Números 
decimais – Geometria intuitiva – A reta e suas partes – Polígonos – Sistema métrico decimal – 
Potenciação – Porcentagem – Juros simples – Ângulos – Conjunto de números reais – Triângulos – 
Quadriláteros. 

            
           4. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 
   
          I. Caso ocorra empate entre dois ou mais candidatos, terá preferência: primeiro o candidato de 
maior idade, segundo o candidato que for casado, e terceiro o que tiver maior número de filhos. 
 
    5. DA HABILITAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
 
          I. O resultado das provas será apurado pela instituição, de uma nota graduada de 0 (zero) a 
100 (cem) pontos para a prova de conhecimento, e serão considerados habilitados os candidatos 
que obtiverem soma total de pontos igual ou superior a 60 (sessenta). 
 
          6. DOS RESULTADOS 
 
          I. Os resultados das provas, previsto para o dia 15 de junho de 2012, serão divulgados em 
Edital que será afixado em lugar visível, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Jaguapitã e 
publicado no Diário Oficial do Município, site:WWW.jaguapita.pr.gov.br 
 
          6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
           I. O município de Jaguapitã se reserva o direito à nomeação, continuando com expectativa de 
direito de modificar, cancelar, ou ainda, invalidar o concurso público, se em alguma de suas fases 
ocorrer qualquer fato que venha viciar, prejudicar ou se houver quebra de sigilo que antecede a 
realização das provas, ou ainda, no interesse e a bem do serviço público. 
 
          II. O candidato, ainda que aprovado, não gera direito à nomeação, continuando com 
expectativa de direito à investidura na função disputada. 
 

      III. As nomeações dos candidatos aprovados serão de acordo com o interesse público e a 
critério do Poder Executivo, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos 
aprovados. 
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 IV. O candidato aprovado que venha a ser nomeado, fica obrigado a prestar serviços em 
qualquer parte do município, de acordo com as necessidades e interesse público. 
 
     V. Antes da nomeação dos candidatos aprovados o município poderá solicitar documentos que 
comprovem a idoneidade moral, constando em certidão. 
 
     VI. Ao assinar a ficha de inscrição o candidato declarará expressamente estar de acordo com 
o regulamento do concurso público, nos termos do edital. 
 
          VII. Os casos omissos serão solucionados pela Procuradoria Jurídica do Município e 
Comissão Julgadora/Examinadora do concurso, e subsidiariamente, pelo Senhor Prefeito Municipal. 
 
          VIII. O candidato portador de deficiência que queira se beneficiar do estabelecido no artigo 
37, inciso VIII da Constituição Federal, e da Lei Estadual nº 13.456 de 11/01/2002, deverá fazer 
requerimento apontando a deficiência, juntamente com atestado médico e anexar à ficha de 
inscrição. 
  
      IX. Das decisões da Comissão Julgadora/Examinadora, caberá recursos fundamentados ao 
Presidente da Comissão Julgadora/Examinadora, sem efeito suspensivo, no prazo de 48 (quarenta 
e oito) horas, contados da data da divulgação do gabarito (com relação às questões) e resultado 
(com relação à nota e classificação) no órgão oficial do município. Somente serão aceitos recursos 
protocolados na Prefeitura. 
 
      X. Na data da nomeação, o candidato aprovado obrigatoriamente deverá ter 18 anos 
completos. 
 
           XI. O presente Edital poderá ser disponibilizado pelo site da Prefeitura Municipal de 
Jaguapitã – WWW.jaguapita.pr.gov.br 
   
      XII. O prazo de validade do concurso público será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado 
por igual período, contados da data da homologação e publicação do resultado. 
 

            Gabinete do Prefeito Municipal de Jaguapitã, 09 de abril de 2012. 
 
 
 
 

Prefeito Municipal 
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