
                REALIZAÇÃO

E D I T A L  D E  P R O C E S S O  S E L E T I V O  P Ú B L I C O  N º  0 0 1 / 2 0 0 6

O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO IVAÍ E REGIÃO CISVIR - Estado do Paraná informa que será realizado PROCESSO 
SELETIVO PÚBLICO para preencher as vagas existentes e formação de cadastro reserva para o seu quadro de funcionários.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Este Processo Seletivo Público dar-se-á em conformidade com o Art. 37 da Constituição Federal.
1.2 O Processo Seletivo Público será realizado pela AOCP – Assessoria em Recursos Humanos e Organização de Concursos Públicos SC Ltda, 

com sede em Maringá, Paraná.
1.3 O número de vagas que consta no quadro do item 2, será preenchido durante o prazo de validade do concurso e será acrescido das vagas que 

surgirem ou vagarem durante o mesmo período.

2. CARGOS E REQUISITOS

2.1 NÍVEL SUPERIOR:

CARGO VAGAS CADASTRO
RESERVA

PERÍODO 
DE PROVA VENCIMENTOS

CARGA
HORÁRIA/
SEMANA

TAXA DE 
INSCRIÇÃO REQUISITOS

Enfermeiro 01 30 TARDE R$ 1043,62 40 horas R$ 70,00 • Graduação em Enfermagem; e,
• Registro no COREN-PR

Farmacêutico - 20 TARDE R$ 1043,62 30 horas R$ 70,00 • Graduação em Farmácia; e,
• Registro no CRF-PR.

2.2 NÍVEL MÉDIO:

CARGO VAGAS CADASTRO
RESERVA

PERÍODO 
DE PROVA VENCIMENTOS

CARGA
HORÁRIA/
SEMANA

TAXA DE 
INSCRIÇÃO REQUISITOS

Assistente 
Administrativo - 60 TARDE R$ 612,26 40 horas R$ 35,00 • Ensino Médio Completo; e,

• Noções de Informática.

Auxiliar de 
Contabilidade - 20 MANHÃ R$ 612,26 40 horas R$ 35,00

• Ensino Médio completo em Auxiliar 
de  Contabilidade  ou  Técnico  de 
Contabilidade; e,

• Noções de Informática.
Auxiliar de 
Dentista 01 40 MANHÃ R$ 361,79 40 horas R$ 35,00 • Ensino Médio Completo; e,

• Registro no CRO-PR.

Auxiliar de 
Enfermagem 01 60 MANHÃ R$ 470,32 40 horas R$ 35,00

• Ensino Médio Completo; e,
• Curso de Auxiliar de Enfermagem; e,
• Registro no COREN-PR.

Motorista 01 30 MANHÃ R$ 612,26 40 horas R$ 35,00
• Ensino Médio Completo; e,
• Carteira  Nacional  de  Habilitação  - 

Categoria “D”.

Recepcionista 01 60 MANHÃ R$ 361,79 40 horas R$ 35,00 • Ensino Médio Completo; e,
• Noções de Informática.

Telefonista - 40 TARDE R$ 361,79 40 horas R$ 35,00 • Ensino Médio Completo;
• Noções de PABX

2.3 NÍVEL FUNDAMENTAL:

CARGO VAGAS CADASTRO
RESERVA

PERÍODO 
DE PROVA VENCIMENTOS

CARGA
HORÁRIA/
SEMANA

TAXA DE 
INSCRIÇÃO REQUISITOS

Auxiliar de 
Serviços 
Gerais

01 60 MANHÃ R$ 303,60 40 horas R$ 35,00 • Ensino Fundamental Completo.

Cozinheira - 20 TARDE R$ 303,60 40 horas R$ 35,00 • Ensino Fundamental Completo.
Vigia - 40 TARDE R$ 470,32 48 horas R$ 35,00 • Ensino Fundamental Completo.

2.4 Requisitos básicos e comuns para todos os cargos:
a) Os candidatos deverão possuir 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.
b) Os candidatos deverão estar em dia com as obrigações do serviço militar (se do sexo masculino) e resultantes da legislação eleitoral.
c) Os candidatos deverão comprovar ter todos os requisitos exigidos para o cargo no dia da contratação.
2.5 As atribuições dos cargos constam do anexo II do edital.

3. INSCRIÇÕES
3.1 DA INSCRIÇÃO
3.1.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer o 

edital  e  certificar-se  de  que  preenche  todos  os  requisitos 
exigidos para o cargo. Uma vez efetivada a inscrição, não será 

aceito pedido de alteração de cargo e nem de devolução da 
taxa de inscrição.

3.2 INSCRIÇÃO VIA INTERNET
3.2.1 Os candidatos poderão se inscrever VIA INTERNET através do 

preenchimento  de  formulário  próprio  disponibilizado  no  site 
www.aocp.com.br no  período  de  06 a  27/03/2006. As 
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inscrições terão início às 8:00 horas do dia  06/03 e término 
impreterivelmente  às  17:00  horas  do  dia  27/03/2006, 
observado o horário de Brasília/DF;

3.2.2 No ato da Inscrição, o candidato deverá:
a) Preencher  o  Formulário  de  Inscrição  disponibilizado  no  site 

www.aocp.com.br,  optando  por,  no  máximo,  dois  cargos 
públicos,  desde  que  seja  em  período  de  prova  (manhã  ou 
tarde) diferentes.  No Formulário de Inscrição declarará estar 
ciente das condições exigidas para admissão do cargo público 
e se submeter às normas expressas no edital.

b) Imprimir  o  boleto  bancário  e  pagar  a  respectiva  taxa  de 
inscrição, até o seu vencimento, preferencialmente nas casas 
lotéricas.

c) Imprimir  o  manual  do  candidato  disponível  no  site 
www.aocp.com.br.

3.2.3 O comprovante de inscrição do candidato será o próprio boleto, 
devidamente quitado.

3.2.4 O candidato  que não recolher  o  valor  da taxa de inscrição, 
através  da  quitação  do  boleto  bancário,  terá  sua  inscrição 
cancelada.

3.3 INSCRIÇÃO NO POSTO DE INSCRIÇÃO
3.3.1 Os interessados em se inscreverem pessoalmente, ou que não 

tiverem acesso  a  Internet,  poderão  comparecer  munidos  de 
documento  de  identidade  oficial  ao  posto  de  inscrição,  no 
seguinte local, período e horários:
PERÍODO: De 06 a 27/03/2006.
HORÁRIO: das 12h às 17hs, de segunda a sexta-feira.
LOCAL: Sede do CISVIR.
ENDEREÇO: Rua Clotário Portugual, 1.147, Centro(Próximo A 
Praça do 28 de Janeiro), Apucarana, Paraná.

3.5 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 ou Conselhos de Classe,  que por lei 
federal  valem  como  documento  de  identidade,  como,  por 
exemplo, as do CREA, OAB, CRC, etc., 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.

3.6 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será 
devolvido, em hipótese alguma, a não ser por anulação plena 
do Processo Seletivo Público.

3.7 Serão indeferidas inscrições:
a) Por via fax;
b) Pagas  em cheque  que  venha  a  ser  devolvido  por  qualquer 

motivo.
3.8 A  falsificação  de  declarações  ou  de  dados  e/ou  outras 

irregularidades na documentação verificada em qualquer etapa 
do presente concurso, implicará na eliminação automática do 
candidato  sem  prejuízo  das  cominações  legais.  Caso  a 
irregularidade seja constatada após a admissão do candidato, 
o mesmo será demitido pelo Município.

4. PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
4.1 Aos portadores de deficiência será reservado 5% do total das 

vagas, ou seja, a cada 20 vagas de um determinado cargo, 19 
serão preenchidas da lista geral de aprovados e 01 da lista de 
aprovados portadores de deficiência.

4.2 Para fins de identificação de cada tipo de deficiência adotar-se-
á a referência contida no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20 de dezembro de 1999.

4.3 No ato de inscrição, o candidato portador de deficiência deverá 
declarar,  no  formulário  de  inscrição,  essa  condição  e  a 
deficiência da qual é portador, assim como a necessidade de 
condições  especiais  para  realização  da  prova,  caso  haja 
necessidade.

4.4 O candidato portador de deficiência, que no ato da inscrição 
não declarar essas condições, perderá o direito de concorrer 
como  deficiente,  e  também  das  condições  especiais  para 
realização das provas.

4.5 O  candidato  portador  de  deficiência  deverá  entregar  laudo 
médico comprovando sua deficiência a um dos atendentes ou 
encaminhar  a  AOCP  até  o  dia  27/03. O  envio  deverá  ser 

através dos Correios, utilizando o serviço de carta registrada 
com AR, para a AOCP - Concursos Públicos – Rua Neo Alves 
Martins, 1377, Sala 01, Zona 03, Maringá, PR – CEP: 87050-
110 com a seguinte inscrição na parte externa do Envelope: 
PNE / CONCURSO CISVIR. Não será aceito envelope postado 
após o prazo estipulado. O candidato que não enviar o laudo, 
ou o fizer fora do prazo, não concorrerá às vagas reservadas 
aos portadores de deficiência.

4.6 Não  serão  considerados  como  deficiência  os  distúrbios  de 
acuidade visual passível  de correção simples do tipo miopia, 
astigmatismo, estrabismo e congêneres.

4.7 O  candidato  deficiente  visual  total  deverá  realizar, 
obrigatoriamente, a sua prova em braile. Para tanto, ele deverá 
levar  para o local  de provas o material  necessário para sua 
realização (reglete e punção ou máquina de datilografia braile).

4.8 A  AOCP  tentará  oferecer  condições  de  acessibilidade  aos 
candidatos  portadores  de  deficiência,  segundo  critérios  de 
razoabilidade,  proporcionalidade  e  viabilidade.  Para  tanto  o 
preenchimento detalhado desta necessidade no formulário de 
inscrição será imprescindível.

4.9 Os candidatos portadores de deficiência deverão submeter-se, 
antes da admissão, à perícia médica efetuada junta médica de 
Medicina  do  Trabalho  que  verificará  sua  qualificação  como 
portador  de  deficiência  e  também a compatibilidade  entre  a 
deficiência e as funções do cargo a exercer.

4.10 Constatada a inexistência da deficiência ou ser ela insuficiente 
para habilitar o candidato a concorrer às vagas reservadas, o 
requerimento  de  inscrição  será  examinado  como  o  de 
candidato  não  portador  de  deficiência  e  constará  seu  nome 
apenas na lista de classificação geral.

4.11 Manifestando-se  a  Junta  Médica  pela  incompatibilidade  da 
deficiência com as atribuições do cargo pretendido, o candidato 
será considerado inapto e a sua admissão não será realizada.

4.12 Os  candidatos  que,  no  ato  da  inscrição,  se  declararem 
portadores de deficiência, se aprovados no Processo Seletivo 
Público,  terão  seus  nomes  publicados  em  lista  à  parte  e 
também na lista geral  de classificação do Processo Seletivo 
Público.

4.13 As vagas para deficientes que não forem preenchidas serão 
ocupadas  pelos  demais  candidatos  aprovados,  observada  a 
ordem de classificados constante no quadro de reserva.

5. HOMOLOGAÇÃO
5.1 Será divulgado até o 10º (décimo) dia útil após o término das 

inscrições,  através  de  edital  a  ser  publicado  no  Jornal  de 
circulação  diária  e  no  Mural  do  CISVIR,  a  relação  dos 
candidatos  que  tiveram  suas  inscrições  homologadas.  A 
relação também será disponibilizada no site www.aocp.com.br.

5.2 Quanto  ao  resultado  da  homologação  caberá  pedido  de 
reconsideração,  sem  efeito  suspensivo,  à  AOCP Concursos 
Públicos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado da 
data de publicação do edital  mencionado no subitem 5.1 do 
presente  edital.  O  recurso  aqui  mencionado  deverá  ser 
preenchido  em  formulário  próprio  disponível  na  sede  do 
CISVIR.

5.3 A AOCP Concursos Públicos, quando for o caso, decidirá sobre 
o pedido de reconsideração e divulgará o resultado através de 
edital no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data 
de  encerramento  do  prazo  mencionado  no  subitem  5.2  do 
presente edital. 

6. PROVAS OBJETIVAS
6.1 Para  os  cargos  de  Enfermeiro  e  Farmacêutico  a  avaliação 

constará de prova escrita objetiva (eliminatória) e prova de títulos 
(somatória), conforme tabela abaixo:

Tabela 6.1
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO

VALOR
TOTAL

ESPECÍFICA 15 3,00 45,00
PORTUGUÊS 10 2,50 25,00
INFORMÁTICA 10 2,00 20,00
ATUALIDADES 5 2,00 10,00
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VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA 100,00
PROVA DE TÍTULOS

1 – ESCOLARIDADE PONTOS
1.1 – Mestrado 20,00
1.2 – Pós-graduação concluída 15,00
1.3 – Pós-graduação em andamento 10,00
No item 1 (Escolaridade) os pontos não são cumulativos.
A comprovação deverá ser feita por cópia simples dos certificados/diplomas ou 
declarações da instituição de ensino. As declarações deverão ser apresentadas 
em papel timbrado com a assinatura do declarante aposta em carimbo.
2 – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PONTOS
2.1 – Na função – Pontos por ano trabalhado 2,00
No item 2 (Experiência profissional) a pontuação máxima permitida é 10,00 
(dez)  pontos.  A  comprovação  de  experiência  profissional  deverá  ser  feita 
através  de  fotocópias  da  Carteira  de  Trabalho  (incluindo  a  página  de 
identificação)  e/ou  Declaração  em  Papel  Timbrado  do  empregador  com 
assinatura aposta em carimbo.
VALOR TOTAL DA PROVA DE TÍTULOS 30,00
6.1.1 Para os cargos descritos no item 6.1, a prova escrita terá 40 

(quarenta questões) de acordo com a tabela 6.1. O programa 
de prova é o constante do Anexo I deste Edital. As questões 
serão objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 
cada  uma.  Cada  questão  terá  apenas  01  (uma)  alternativa 
correta.

6.1.2 Na  prova  escrita  será  atribuída  pontuação  0,0  (zero)  às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

6.1.3 A prova escrita será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para ser considerado aprovado.

6.1.4 A nota final será a obtida na somatória da prova escrita objetiva 
e  da  prova  de  títulos  e  a  classificação  será  efetuada  pela 
ordem decrescente da nota obtida por cada candidato e, em 
caso de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato 
que:

a) Obtiver a maior nota na prova Específica;
b) Obtiver a maior nota na prova de Português;
c) Obtiver a maior nota na prova de Informática;
d) For o mais idoso;

6.2 Para  os  cargos  de  Auxiliar  de  Enfermagem  e  Auxiliar  de 
Dentista  a  avaliação  constará  de  prova  escrita  objetiva 
(eliminatória), conforme tabela abaixo:

Tabela 6.2
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO

VALOR 
TOTAL

ESPECÍFICA 15 3,00 45,00
PORTUGUÊS 10 2,50 25,00
MATEMÁTICA 10 2,00 20,00
ATUALIDADES 5 2,00 10,00
VALOR TOTAL DA PROVA 100,00
6.2.1 Para os cargos descritos no item 6.2, a prova escrita terá 40 

(quarenta questões) de acordo com a tabela 6.2. O programa 
de prova é o constante do Anexo I deste Edital. As questões 
serão objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 
cada  uma.  Cada  questão  terá  apenas  01  (uma)  alternativa 
correta.

6.2.2 Na  prova  escrita  será  atribuída  pontuação  0,0  (zero)  às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

6.2.3 A prova escrita será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para ser considerado aprovado.

6.2.4 A  nota  final  será  a  obtida  na  prova  escrita  objetiva  e  a 
classificação será  efetuada  pela  ordem decrescente  da  nota 
obtida  por  cada  candidato  e,  em  caso  de  empate,  terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Obtiver a maior nota na prova Específica;
b) Obtiver a maior nota na prova de Português;
c) Obtiver a maior nota na prova de Matemática;

d) For o mais idoso.

6.3 Para o cargo de Auxiliar de Contabilidade a avaliação constará 
de prova escrita objetiva (eliminatória), conforme tabela abaixo:

Tabela 6.3
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO

VALOR 
TOTAL

ESPECÍFICA 15 3,00 45,00
MATEMÁTICA 10 2,50 25,00
PORTUGUÊS 10 2,00 20,00
ATUALIDADES 5 2,00 10,00
VALOR TOTAL DA PROVA 100,00
6.3.1 Para o cargo de Auxiliar de Contabilidade, a prova escrita terá 

40  (quarenta  questões)  de  acordo  com  a  tabela  6.3.  O 
programa de prova é o constante do Anexo I deste Edital. As 
questões serão objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) 
alternativas  cada uma.  Cada questão terá  apenas 01  (uma) 
alternativa correta.

6.3.2 Na  prova  escrita  será  atribuída  pontuação  0,0  (zero)  às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

6.3.3 A prova escrita será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para ser considerado aprovado.

6.3.4 A  nota  final  será  a  obtida  na  prova  escrita  objetiva  e  a 
classificação será  efetuada  pela  ordem decrescente  da  nota 
obtida  por  cada  candidato  e,  em  caso  de  empate,  terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Obtiver a maior nota na prova Específica;
b) Obtiver a maior nota na prova de Matemática;
c) Obtiver a maior nota na prova de Português;
d) For o mais idoso.

6.4 Para os cargos de Assistente Administrativo e Recepcionista, 
a  avaliação  constará  de  prova  escrita  objetiva  (eliminatória), 
conforme tabela abaixo:

Tabela 6.4
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO

VALOR 
TOTAL

INFORMÁTICA 10 3,00 30,00
PORTUGUÊS 10 3,00 30,00
MATEMÁTICA 10 2,00 20,00
ATUALIDADES 10 2,00 20,00
VALOR TOTAL DA PROVA 100,00
6.4.1 Para os cargos descritos no item 6.4, a prova escrita terá 40 

(quarenta questões) de acordo com a tabela 6.4. O programa 
de prova é o constante do Anexo I deste Edital. As questões 
serão objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 
cada  uma.  Cada  questão  terá  apenas  01  (uma)  alternativa 
correta.

6.4.2 Na  prova  escrita  será  atribuída  pontuação  0,0  (zero)  às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

6.4.3 A prova escrita será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para ser considerado aprovado.

6.4.4 A  nota  final  será  a  obtida  na  prova  escrita  objetiva  e  a 
classificação será  efetuada  pela  ordem decrescente  da  nota 
obtida  por  cada  candidato  e,  em  caso  de  empate,  terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Obtiver a maior nota na prova de Informática;
b) Obtiver a maior nota na prova de Português;
c) Obtiver a maior nota na prova de Matemática;
d) For o mais idoso;

6.5 Para o cargo de Motorista a avaliação constará de prova escrita 
objetiva e prova prática (ambas eliminatórias),  conforme tabela 
abaixo:
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Tabela 6.5
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO

VALOR 
TOTAL

ESPECÍFICA 15 3,00 45,00
PORTUGUÊS 10 2,50 25,00
MATEMÁTICA 10 2,00 20,00
ATUALIDADES 5 2,00 10,00
VALOR TOTAL DA PROVA ESCRITA 100,00

PROVA PRÁTICA
PROVA PRÁTICA que consistirá na condução de veículo. 100,00
VALOR TOTAL DA PROVA PRÁTICA 100,00
6.5.1 Para o cargo de Motorista, a prova escrita terá 40 (quarenta 

questões) de acordo com a tabela 6.5. O programa de prova é 
o  constante  do  Anexo  I  deste  Edital.  As  questões  serão 
objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas cada 
uma. Cada questão terá apenas 01 (uma) alternativa correta.

6.5.2 Na  prova  escrita  será  atribuída  pontuação  0,0  (zero)  às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

6.5.3 A prova escrita será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para participar da prova prática.

6.5.4 A prova prática será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para ser considerado aprovado.

6.5.5 A  nota  final  será  a  média  da  nota  obtida  na  prova  escrita 
objetiva e prática, e a classificação será efetuada pela ordem 
decrescente da nota final obtida por cada candidato e, em caso 
de empate, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Obtiver a maior nota na prova de Prática;
b) Obtiver a maior nota na prova de Português;
c) Obtiver a maior nota na prova de Matemática;
d) For o mais idoso;

6.6 Para  os  cargos  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais,  Cozinheira, 
Vigia e Telefonista a avaliação constará de prova escrita objetiva 
(eliminatória), conforme tabela abaixo:

Tabela 6.6
PROVA ESCRITA OBJETIVA

MATÉRIA
(ver anexo I)

NÚMERO DE 
QUESTÕES

VALOR POR 
QUESTÃO

VALOR 
TOTAL

PORTUGUÊS 15 2,50 37,50
MATEMÁTICA 15 2,50 37,50
ATUALIDADES 10 2,50 25,00
VALOR TOTAL DA PROVA 100,00
6.6.1 Para os cargos descritos no item 6.6, a prova escrita terá 40 

(quarenta questões) de acordo com a tabela 6.6. O programa 
de prova é o constante do Anexo I deste Edital. As questões 
serão objetivas de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas 
cada  uma.  Cada  questão  terá  apenas  01  (uma)  alternativa 
correta.

6.6.2 Na  prova  escrita  será  atribuída  pontuação  0,0  (zero)  às 
questões com mais de uma opção assinalada, questões sem 
opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.

6.6.3 A prova escrita será avaliada na escala de 0,0 (zero) a 100,0 
(cem)  pontos,  devendo  o  candidato  obter  60,0  (sessenta) 
pontos ou mais para ser considerado aprovado.

6.6.4 A  nota  final  será  a  obtida  na  prova  escrita  objetiva  e  a 
classificação será  efetuada  pela  ordem decrescente  da  nota 
obtida  por  cada  candidato  e,  em  caso  de  empate,  terá 
preferência, sucessivamente, o candidato que:

a) Obtiver a maior nota na prova de Português;
b) Obtiver a maior nota na prova de Matemática;
c) For o mais idoso;

7. DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
7.1 A realização da prova está prevista para o dia 09/04, em 

horário e local que serão divulgados através de Edital a ser 
publicado  até  o  10º  (décimo)  dia  útil  após  o  término  das 

inscrições no Jornal de circulação diária e no Mural do CISVIR 
e no site www.aocp.com.br.

7.2 O  portão  de  acesso  ao  local  das  provas  será  fechado 
exatamente no horário marcado para as provas, obedecendo 
ao serviço hora-certa (fone 130).

7.3 O  candidato  deverá  comparecer  ao  local  designado  para  a 
realização das provas com antecedência mínima de 30 (trinta) 
minutos  do  horário  fixado  para  o  fechamento  dos  portões, 
sendo-lhe proibida a entrada após o horário estabelecido.

7.4 O ingresso do candidato no local de prova só se dará mediante 
apresentação  do  documento  original  de  identidade  de  valor 
legal, contendo retrato, filiação e assinatura, preferencialmente 
o do ato da inscrição, e,  ainda,  o comprovante de inscrição 
(boleto devidamente quitado, ou, o comprovante de inscrição 
recebido no ato da inscrição.

7.5 A identificação correta do local da prova e o comparecimento 
no  horário  determinado  será  de  inteira  responsabilidade  do 
candidato.

7.6 A prova objetiva terá duração de 3 horas incluindo o tempo 
para preenchimento da folha de respostas.

7.7 A  identificação  especial  será  exigida  do  candidato  cujo 
documento  de  identificação  apresente  dúvidas  relativas  à 
fisionomia e/ou assinatura do portador, compreendendo coleta 
de assinaturas e/ou impressão digital.

7.8 No caso de perda, furto ou roubo do documento de identidade, 
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  das  provas  e,  ainda,  ser 
submetido à identificação especial de que trata o item anterior.

7.9 Não serão aceitas como documentos de identidade: certidões 
de nascimento, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo 
antigo), CPF, carteiras de estudante, carteiras funcionais sem 
valor  de  identidade,  documentos  ilegíveis,  não  identificáveis 
e/ou  danificados,  nem cópias  de documentos  de  identidade, 
ainda que autenticadas.

7.10 Para a realização das provas, o candidato deverá portar caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta, lápis e borracha.

7.11 É vedado ao candidato a permanência no local de prova com 
quaisquer  aparelhos  eletrônicos  (bipes,  telefones  celulares, 
relógio  do  tipo  databank,  walkman,  agenda  eletrônica, 
notebook, palmtop etc.).

7.12 Durante  a  realização  das  provas,  não  serão  fornecidas,  por 
qualquer membro da equipe de aplicação das mesmas e/ou 
pelas  autoridades  presentes,  informações  referentes  ao 
conteúdo das provas e/ou critérios de avaliação/classificação.

7.13 Em nenhuma hipótese será permitida a leitura em voz alta das 
provas,  inclusive  por  qualquer  membro  da  comissão  de 
aplicação ou pelas autoridades presentes.

7.14 O candidato  somente  poderá  deixar  o  local  de  provas após 
uma hora  do  início  das  mesmas,  podendo,  se  quiser,  levar 
consigo  o  caderno  de  questões,  devendo  entregar  ao  fiscal 
somente a folha de respostas, contendo, necessariamente, sua 
assinatura a caneta esferográfica de tinta azul ou preta.

7.15 Os três últimos candidatos de cada sala de provas deverão 
deixá-la juntos, após assinarem os termos de fechamento do 
pacote de Folhas de Respostas.

7.15 A AOCP não se responsabilizará por perdas ou extravios de 
objetos  ou  de  equipamentos  eletrônicos  ocorridos  durante  a 
realização das provas.

7.16 Em hipótese alguma haverá segunda chamada para as provas.
7.17 Quando, após as provas, for constatado, por meio eletrônico, 

estatístico, visual, grafológico ou por investigação policial, ter o 
candidato se utilizado de processos ilícitos, suas provas serão 
anuladas e ele será automaticamente eliminado do Processo 
Seletivo Público.

7.18 Não  haverá,  por  qualquer  motivo,  prorrogação  do  tempo 
previsto para a aplicação das provas em razão de afastamento 
de candidato da sala de provas.

7.19 Na hipótese de candidata lactante:
a) será  facultada a  possibilidade  de  amamentar  o  filho  durante  a 

realização da prova, desde que solicite tal condição por escrito a 
AOCP  Concursos  Públicos,  ainda  durante  o  período  do 
recebimento das inscrições;
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b) a mesma deverá levar no dia da prova um acompanhante, o qual 
será responsável pela criança e permanecerá em sala reservada 
para esta finalidade;

c) será ela, durante a amamentação, supervisionada por funcionária 
da AOCP.

8. DESCLASSIFICAÇÃO
8.1 Será excluído do Processo Seletivo Público o candidato que, 

por qualquer motivo:
a) Faltar às provas;
b) Chegar após o horário estabelecido;
c) For flagrado, durante a realização das provas, em comunicação 

com outro candidato ou com pessoas estranhas, seja oralmente, 
por escrito ou por gestos e sinais de qualquer natureza;

d) Utilizar-se de notas, livros, impressos, máquinas calculadoras, ou 
qualquer dispositivo eletrônico;

e) Faltar com o devido respeito contra qualquer membro da equipe 
de aplicação das provas, com as autoridades presentes e/ou com 
os demais candidatos;

f) Fizer  anotação  de  informações  relativas  às  suas  respostas  no 
cartão de informação e/ou em qualquer outro meio, que não os 
permitidos;

g) Recusar-se a entregar a Folha de Respostas ao término do tempo 
destinado para a sua realização;

h) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de 
fiscal;

i) Ausentar-se  da  sala,  a  qualquer  tempo,  portando  a  folha  de 
respostas;

j) Descumprir  as  instruções  contidas no caderno  de provas  e  na 
folha de respostas;

k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo 
em comportamento indevido;

l) Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter 
aprovação  própria  ou  de  terceiros,  em  qualquer  etapa  do 
Processo Seletivo Público.

9. DIVULGAÇÃO DO GABARITO
9.1 O  gabarito  oficial  da  prova  escrita  será  divulgado  no  dia 

posterior  ao  da  aplicação  das  provas,  no  site 
www.aocp.com.br.  Também  será  publicado  no  Jornal  de 
circulação diária e no Mural do CISVIR.

9.2 Quanto ao gabarito divulgado, caberá pedido de recurso, desde 
que devidamente fundamentado, a AOCP Concursos Públicos, 
no prazo máximo de 3 (rês) dias úteis, contados da data de 
publicação dos gabaritos.

9.3 O  recurso  aqui  mencionado  deverá  ser  preenchido  em 
formulário próprio disponível no site da AOCP.

9.4 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), os 
pontos  referentes  à  mesma  serão  atribuídos  a  todos  os 
candidatos.

10. RESULTADO
10.1 O resultado final do Processo Seletivo Público será publicado 

através de edital a ser publicado no Jornal de circulação diária. 
A  relação  também  será  disponibilizada  no  site 
www.aocp.com.br e  no  mural  do  CISVIR.  Também  será 
publicada  (caso  haja)  a  relação  dos  candidatos  aprovados 
portadores de deficiência.

10.2 Somente serão considerados aprovados e terão seus nomes 
incluídos no edital publicado no jornal e nos sites os candidatos 
classificados  dentro  do  limite  de  vagas  +  cadastro  reserva, 
sendo considerados eliminados os  demais  candidatos,  ainda 
que aprovados por nota.

11. RECURSO CONTRA O RESULTADO FINAL
11.1 Serão  admitidos  recursos  quanto  ao  resultado  final  do 

Processo  Seletivo  Público  no  prazo  de  03  (três)  dias  úteis 
contados a partir da publicação oficial do resultado.

11.2 O  recurso  aqui  mencionado  deverá  ser  preenchido  em 
formulário  próprio  disponível  no  site  da  AOCP  e  serão 
liminarmente indeferidos os que não trouxerem fatos novos.

11.3 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no 
caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao candidato.

11.4 A  AOCP  Concursos  Públicos,  após  análise  dos  pedidos, 
decidirá  sobre  sua  aceitação  e  publicará,  quando  couber,  o 
resultado do pedido através de edital.

12. VALIDADE
12.1 O Processo Seletivo Público terá validade de 01 (um) ano a 

contar da data de publicação do resultado final, podendo ser 
prorrogado uma vez, por igual período a critério do CISVIR.

13. CONVOCAÇÃO
13.1 O candidato aprovado será convocado através de publicação 

em  diário  oficial,  bem  como  através  de  correspondência 
enviada no endereço informado na inscrição,  na medida em 
que surgirem vagas.

13.2 Quando da convocação o candidato deverá, obrigatoriamente, 
apresentar fotocópia autenticada do histórico escolar e demais 
documentos comprobatórios dos requisitos para o cargo. 

13.3 O  candidato,  após  a  convocação  pelo  diário  oficial,  deverá 
comparecer  no  setor  de  Recursos  Humanos  do  CISVIR,  no 
prazo  máximo  de  05  (cinco)  dias  úteis,  sendo  que  a 
correspondência  encaminhada  em sua  casa  é  ato  de  mera 
liberalidade do CISVIR, a fim de que não haja dúvidas sobre a 
convocação realizada, devendo o candidato estar munido de 
documento de identidade. Quando da convocação o candidato 
deverá fazer sua opção entre assumir ou desistir da vaga.

13.4 O  candidato  que  deixar  de  comparecer  no  prazo  previsto 
perderá  automaticamente  a  vaga,  sendo  convocado  o 
candidato seguinte na ordem de classificação.

13.5 O candidato convocado será submetido a exame médico pré-
admissional  e,  caso  seja  considerado inapto  para  exercer  a 
função, não será admitido, perdendo automaticamente a vaga.

14. DO REGIME DO CONTRATO DE TRABALHO
14.1 O regime jurídico do quadro de pessoal do Concurso Público 

do CISVIR – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO 
VALE DO IVAÍ E REGIÃO, sob o qual serão contratados os 
candidatos  aprovados  e  nomeados,  será  o  da  CLT  – 
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  e  não  envolve,  em 
qualquer  hipótese,  por  falta  de  amparo  legal,  a  estabilidade 
prevista no artigo 41 da Constituição Federal.

15. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1 O  ato  de  inscrição  importa  o  conhecimento  das  presentes 

instruções  e  a  aceitação  total  das  condições  do  Processo 
Seletivo Público, nos termos fixados no edital.

15.2 Não serão admitidos servidores com vínculo de trabalho por 
prazo  determinado  ou  indeterminado,  em 
empregos/cargos/funções  nesta  ou  em  outra 
repartição/instituição  pública,  exceto  nos  casos  de  acúmulo 
legal, de acordo com a Constituição Federal.

15.3 Os casos omissos até  a  publicação final  do concurso  serão 
resolvidos pela AOCP Concursos Públicos, sendo consultado o 
CISVIR e, após a publicação do resultado final, pelo Presidente 
do CISVIR.

Apucarana, 22 de fevereiro de 2006.

JOSÉ DECINEO CATANEO
Presidente do CISVIR
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ANEXO I
PROGRAMAS DE PROVA

PORTUGUÊS – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Ortografia.
Pontuação.
Acentuação.
Crase.
Concordância: Verbal e Nominal.
Regência: Verbal e Nominal.
Verbos: Tempo/Modo/Valor semântico/Emprego.
Pronomes: Classificação e colocação.
Interpretação de textos.
Conjunções: Uso e Valor.

PORTUGUÊS – NÍVEL FUNDAMENTAL
Ortografia.
Separação de sílabas.
Substantivos (Classificação/Flexão/grau e número).
Adjetivos (Noções básicas).
Verbos (Noções básicas).
Interpretação de textos.

MATEMÁTICA – NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR
Conjunto dos números Z.
Conjunto dos números Q.
Produtos notáveis.
Frações ordinárias e decimais.
Fatoração.
Equações de 1o grau.
Equações de 2o grau.
Razões e proporções.
Regra de três simples e composta.
Porcentagem.
Juros simples.
Sistema métrico decimal.
Descontos simples.
Medidas de comprimento.
Medidas de superfície.
Medidas de volume.

MATEMÁTICA – NÍVEL FUNDAMENTAL
Números naturais: operações, sistema de numeração decimal, medidas 
de comprimento e de massa, problemas.
Números fracionários: operações, medidas de tempo e problemas.
Números decimais: operações, medidas de temperatura e problemas.
Noções  de  geometria:  ponto,  reta,  segmento  de  reta,  paralelismo, 
perpendicularismo, polígonos e perímetro.

INFORMÁTICA
Sistemas Operacionais Windows
Microsoft Office (Word, Excel,Power Point, Acess)
Internet
Hardware e periféricos.

ATUALIDADES
Fatos  e  acontecimentos  que  foram  notícias  da  imprensa  escrita, 
através das principais revistas e jornais do País, de janeiro de 2005 a 
janeiro de 2006.

ENFERMEIRO – ESPECÍFICA
Hipertensão Arterial
Diabetes Mellitus
Administração em Enfermagem
Administração dos Serviços de Enfermagem
Administração de Pessoal de Enfermagem
Liderança em Enfermagem
Planejamento da Assistência de Enfermagem
Assistência de Enfermagem Perioperatória
Assistência à Pacientes com Distúrbios Cardíacos
Infarto do Miocárdio
Angina Pectoris 
Endocardite/Pericardite
A Enfermagem e o Paciente com Câncer
Imunização
CCIH
Assistência de Enfermagem na Saúde do Adulto

Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem

FARMACÊUTICO – ESPECÍFICA
Fármacos analgésicos 
Fármacos antiinflamatórios e imunossupresores 
Agentes antimicrobainos
Mecanismo e espectro de ação de antimicrobianos
Estocagem de medicamentos.
Sistemas de distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar.
Estabilidade de medicamentos
Bactérias: Estafilococos, estreptococos, Pseudomonas e neisserias.
Flora normal do corpo humano.
Infecção  pelo  vírus  da  imunodeficiência  Humana,  e  hepatites: 
características gerais e diagnóstico laboratorial.
Quimioterapia:  GENERALIDADES  SOBRE  QUIMIOTERAPICOS, 
PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERAPICOS.
PORTARIA 2.616, DE 12 DE MAIO DE 1988 (CCIH).

AUXILIAR DE CONTABILIDADE – ESPECÍFICA
Noções  de  Contabilidade  Geral:  Princípios  fundamentais  de 
contabilidade; Conta: Conceito, funções e estrutura.
Noções  de  Contabilidade  Comercial:  Débito,  crédito  e  saldo; 
Demonstrações contábeis e escrituração; Levantamento de balancetes.
Noções  de  Contabilidade  Pública:  Escriturações  do  sistema 
orçamentário, financeiro, patrimonial e compensado; Levantamento de 
balancetes;  Lançamentos contábeis;  Conciliação bancária; Empenho, 
liquidação e pagamento.
Orçamento:  Classificação  de  receita  orçamentária;  Classificação  de 
despesas  orçamentária:  institucional,  programática  e  por  natureza; 
Créditos adicionais; espécies e Recursos de cobertura.
Pessoal: Confecção de folha de pagamento: Cálculo de IRRF, FGTS, 
INSS,  PIS,  Salário  Família,  Salário  Maternidade,  Férias,  Rescisão, 
Adicionais: Insalubridade, Periculosidade, Noturno, Hora Extra.
Tributos: Cálculos de Impostos: IRRF, PIS, COFINS e ISS.

AUXILIAR DE DENTISTA – ESPECÍFICA
Odontologia preventiva
Técnicas de Assepsia, Desinfecção e Esterilização.
Equipamentos e Instrumentos Odontológicos
Noções gerais sobre o dente
Materiais restauradores
Noções de primeiros socorros
Placa Bacteriana – métodos e controle

AUXILIAR DE ENFERMAGEM – ESPECÍFICA
Admissão, alta e transferência de pacientes.
Conforto e segurança do paciente.
Preparo, diluição e administração de medicações.
Coleta de material para exames.
Preparo de pacientes para exames e procedimentos especializados.
Métodos de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos.
Anotações de enfermagem.
Assistência de enfermagem ao paciente em clínica médica.
Assistência de enfermagem ao paciente cirúrgico.
Educação em saúde à gestante e puérpera.
Funções do circulante de sala.
Lei do exercício profissional.
Ética e deontologia de enfermagem.

MOTORISTA – ESPECÍFICA
Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503/97 e Anexos).

ANEXO II
ATRIBUIÇÃO DOS CARGOS

NÍVEL SUPERIOR:

Descrição  sumária  do  enfermeiro:  Prestam  assistência  ao  paciente 
e/ou cliente em clínicas, hospitais, ambulatórios, postos de saúde e em 
domicílio,  realizando  consultas  e  procedimentos  de  maior 
complexidade e prescrevendo ações; coordenam a auditam serviços de 
enfermagem,  implementam ações  para  promoção da  saúde  junto  à 
comunidade. Podem realizar pesquisas.

Descrição sumária do farmacêutico: Realizam tarefas específicas de 
desenvolvimento,  produção,  dispensação,  controle,  armazenamento, 
distribuição e transporte de produtos da área farmacêutica tais como 
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medicamentos,  alimentos  especiais,  cosméticos,  imunobiológicos, 
domissanitários  e  insumos  correlatos.  Realizam  análise  clínicas, 
toxicológicas,  fisioquímicas,  biológicas,  microbiológicas  e 
bromatológicas;  participam  de  elaboração,  coordenação  e 
implementação  de  políticas  de  medicamentos,  exercem  fiscalização 
sobre estabelecimentos,  produtos  e  prestam serviços  farmacêuticos. 
Podem realizar pesquisa sobre os efeitos dos medicamentos e outras 
substâncias sobre órgãos, tecidos e funções vitais dos seres humanos 
e dos animais.

NÍVEL MÉDIO:

Descrição sumária do assistente administrativo:  Executam serviços de 
apoio  nas  áreas  de  recursos  humanos,  administração,  finanças  e 
logísticas; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo 
informações  sobre  produtos  e  serviços;  tratam  de  documentos 
variados,  cumprindo  todo  o  procedimento  necessário  referente  aos 
mesmos; preparam relatórios e planilhas; executam serviços gerais de 
escritórios.

Descrição sumária do auxiliar de contabilidade: Organizar os serviços de 
contabilidade,  envolvendo  o  plano  de  contas,  o  sistema  de  livros  e 
documentos  e  o  método  de  escrituração,  para  possibilitar  o  controle 
contábil e orçamentário; coordenar a análise e a classificação contábil 
dos documentos comprobatórios das operações realizadas, de natureza 
orçamentária ou não, de acordo com o plano de contas da instituição; 
acompanhar  a  execução  orçamentária  das  diversas  unidades  do 
CISVIR, examinando empenhos de despesas em face da existência de 
saldo  nas  dotações;  orientar  e  supervisionar  todas  as  tarefas  de 
escrituração,  inclusive  dos  diversos  impostos  e  taxas;  controlar  os 
trabalhos  de  análise  e  conciliação  de  contas,  conferindo  saldos, 
localizando e retificando possíveis erros, para assegurar a correção das 
operações contábeis; elaborar e/ou auxiliar na elaboração de balanços, 
balancetes, mapas e outros demonstrativos financeiros consolidados do 
CISVIR; informar processos, dentro de sua área de atuação, e sugerir 
métodos e procedimentos que visem a melhor coordenação dos serviços 
contábeis; organizar relatórios sobre a situação econômica, financeira e 
patrimonial,  transcrevendo  dados  e  emitindo  pareceres;  e  orientar  e 
treinar os servidores que o auxiliam na execução de tarefas típicas da 
classe.

Descrição  sumária  do  auxiliar  de  dentista: Receber,  registrar  e 
encaminhar pacientes para atendimento odontológico; preencher fichas 
com  dados  individuais  dos  pacientes,  bem  como  boletins  de 
informações  odontológicas;  informar  os  horários  de  atendimento  e 
agendar consultas, pessoalmente ou por telefone; controlar fichário e 
arquivo  de  documentos  relativos  ao  histórico  dos  pacientes, 
organizando-os  e  mantendo-os  atualizados,  para  possibilitar  ao 
Cirurgião-dentista  consultá-los,  quando  necessário;  atender  aos 
pacientes, procurando identificá-los, averiguando as necessidades e o 
histórico clínico dos mesmos, para prestar-lhes informações, receber 
recados  ou  encaminhá-los  ao  Cirurgião-dentista;  esterilizar  os 
instrumentos  utilizados  no  consultório;  zelar  pela  assepsia, 
conservação e recolhimento de material, utilizando estufas e armários, 
e mantendo o equipamento em estado funcional,  para assegurar os 
padrões  de  qualidade  e  funcionalidade  requeridos;  zelar  pela 
conservação e limpeza dos utensílios e das dependências do local de 
trabalho;  providenciar  a  distribuição  e  a  reposição  de  estoques  de 
medicamentos, de acordo com orientação superior; receber, registrar e 
encaminhar material  para exame de laboratório;  auxiliar  o Cirurgião-
dentista no preparo do material a ser utilizado na consulta; colaborar na 
orientação ao público em campanhas de prevenção à cárie; orientar os 
pacientes sobre o correto modo de escovação dos dentes;  executar 
outras atribuições afins.

Descrição  sumária  do  auxiliar  de  enfermagem:  Desempenham 
atividades  técnicas  de  enfermagem  em  hospitais,  clínicas  e  outros 
estabelecimentos  de  assistência  médica  e  domicílios;  atuam  em 
cirurgia, terapia,  puericultura,  pediatria,  psiquiatria,  obstetrícia,  saúde 
ocupacional e outras áreas; prestam assistência ao paciente, atuando 
sob  supervisão  do  enfermeiro;  desempenham  tarefas  de 
instrumentação cirúrgica, posicionando de forma adequada o paciente 
e o instrumental,  o qual  passa ao cirurgião; organizam ambiente de 
trabalho, dão continuidade aos plantões. Trabalham em conformidade 
ás boas práticas, normas e procedimentos de biosegurança. Realizam 
registros e elaboram relatórios técnicos; comunicam-se com pacientes 
e familiares e com equipe de saúde.

Descrição sumária do recepcionista: Recepcionam e prestam serviços 
de  apoio  a  clientes,  pacientes,  hóspedes,  visitantes  e  passageiros; 
prestam atendimento telefônico e fornecem informações em escritórios, 
consultórios, hospitais e outros estabelecimentos; marcam entrevistas 
ou  consultas  e  recebem  clientes  ou  visitantes;  averiguam  suas 
necessidades e dirigem ao lugar ou a pessoa procurados; agendam 
serviços, reservam (hotéis e passagens) e indicam acomodações em 
hotéis  e  estabelecimentos  similares;  observam  normas  internas  de 
segurança,  conferindo  documentos  e  idoneidade  dos  clientes  e 
notificando seguranças sobre presenças estranhas; fecham contas e 
estadas de clientes. Organizam informações e planejam o trabalho do 
cotidiano.

Descrição sumária da telefonista: Atividades auxiliares sob supervisão 
da  chefia  imediata  operando  aparelhos  ou  mesas  telefônicas, 
efetuando  e/ou  recebendo  chamadas  telefônicas  internas,  externas 
e/ou interurbanas, mantendo organizada listas numéricas, agendas de 
telefones  de  autoridades,  órgãos  e  entidades,  ramais  internos,  de 
urgência e outros de interesse da Instituição.

NÍVEL FUNDAMENTAL:

Descrição sumária do auxiliar de serviços gerais: Conservam a limpeza 
do estabelecimento por meio de coleta de lixo, varreções, lavagens, 
pintura  de  guias,  aparo  de  gramas etc.  Lavam vidros  de  janelas  e 
fachadas de  edifícios  e  limpam recintos  e  acessórios  dos  mesmos. 
Executam  instalações,  reparos  de  manutenção  e  serviços  de 
manutenção  em dependência  de  edificações.  Atendem  transeuntes, 
visitantes  e  moradores,  prestando-lhes  informações.  Zelam  pela 
segurança do patrimônio e das pessoas, solicitando meios e tomando 
providências para a realização de serviços.

Descrição  sumária  do  cozinheira: Compreende  a  força  de  trabalho 
destinada  precisamente  ao  preparo  de  refeições,  incluindo  neste 
serviço:  seleção,  lavagem  e  preparo  dos  alimentos  com  temperos 
adequados  e  observando  instruções  estabelecidas,  zelando  pela 
higiene tanto dos alimentos como do local de trabalho, visando a saúde 
dos usuários. Efetua nos locais de trabalho a lavagem dos utensílios de 
cozinha, bem como realiza faxina da unidade. Executa outros serviços 
de igual natureza.

Descrição sumária de motorista: Atividade de execução específica, de 
natureza  operacional,  abrangendo  condução,  manutenção  e 
conservação  de  veículos  motorizados  no  transporte  oficial  de 
passageiros e carga, e outras atividades correlatas.

Descrição sumária do vigia: Controla entrada e saída de pessoas e 
veículos,  inspeciona  as  dependências  da  instituição  (internas  e 
externas) anotando e imediatamente comunicando ao superior imediato 
situações suspeitas, irregulares ou nocivas; zela pela segurança das 
pessoas e  do patrimônio  que se encontrarem nas dependências da 
instituição; participa da organização de solenidades, festas, reuniões, 
visitas,  passeios,  provas;  presta  assistência  ao  Administrador  da 
instituição.
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