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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA EM CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, PARANÁ 

 
EDITAL N.º 001/2014, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, Paraná, no uso de suas atribuições 
legais, nos termos da Lei Orgânica do Município, da Lei Municipal n.º 860/2003, de 12 de agosto de 2003 (dispõe 
sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal de São João do 
Triunfo), Lei Municipal n.º 1228/2009, de 10 de novembro de 2009 (dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras 
dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal de São João do Triunfo 
e dá outras providências), Lei Municipal n.º 1441/2013, de 24 de abril de 2013 (cria o emprego público de Mãe 
Social, regulamenta o seu exercício no âmbito do Município de São João do Triunfo e dá outras providências), Lei 
Municipal n.º 1452/2013, de 18 de junho de 2013 (dispõe sobre a criação de Cargos e demais alterações na Lei 
n.º 1.228, de 10 de novembro de 2009, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Carreiras da Administração Direta e 
Indireta do Poder Executivo e dá outras providências) e demais disposições legais aplicáveis, TORNA PÚBLICO o 
presente Edital, que regulamenta a realização de Concurso Público com o objetivo de prover vagas em cargos 
públicos, dependendo da disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros e, especialmente, com 
observância nos limites estabelecidos para despesas com pessoal pela Lei Complementar Federal n.º 101/2000, 
de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) nos termos e condições a seguir, as quais se constituem 
em regulamento do certame. 

 
 

1  Das disposições preliminares 
 
1.1 O Concurso Público será realizado sob responsabilidade da Fundação Municipal Centro Universitário da 

Cidade de União da Vitória – Uniuv, mediante Comissão Permanente de Seleção e Avaliação (CPSA), 
externa, nomeada pela Portaria n.º 03/2014, de 13 de janeiro de 2014, composta pelos seguintes membros: 
Odelir Dileto Cachoeira (presidente), Alysson Frantz (secretário), Vivian Gertrudes Buchholz Guimarães, 
Julliana Biscaia, Fahena Porto Horbatiuk, Maria Genoveva Bordignon Esteves e Fernando César Gohl; sob 
a fiscalização de Comissão da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, nomeada pela Portaria 
n.º 6225/2013, de 01 de outubro de 2013, composta pelos seguintes membros: Andrelene da Conceição 
Costa, Ademar José Boiani e Venceslau Afonso Gadens Levandovski. 

 
1.2 O Concurso Público destina-se ao ingresso no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de São João do 

Triunfo, Paraná, com o objetivo de prover vagas em cargos e empregos públicos. 
 
1.3 Para todos os efeitos, o presente Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a partir da data da 

homologação do resultado final, que será publicada no órgão oficial de imprensa do Município de São João 
do Triunfo, Paraná, podendo, a critério da Administração Municipal, ser prorrogado por igual período. 

 
1.4 Os candidatos aprovados em todas as fases, que forem nomeados, estarão sujeitos às normas municipais 

vigentes e que vierem a ser adotadas (a fim de aperfeiçoá-las), aplicáveis à organização administrativa e 
funcional de seus servidores. 

 
 
2  Dos cargos e empregos públicos, vagas, remuneração, carga horária, requisitos e atribuições 
 
2.1  O Concurso Público destina-se à seleção de servidores a serem admitidos em caráter efetivo, no regime 

estatutário, nas classes iniciais dos níveis correspondentes aos respectivos cargos e empregos públicos. 
 
2.2  Para ser nomeado para um dos cargos públicos relacionados no quadro abaixo é indispensável, além da 

aprovação no Concurso Público, o cumprimento dos requisitos mínimos apresentados a seguir: 
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 Cargos Vagas 
Remuneração 

mensal (em R$) 
Carga horária 

semanal 
Requisitos mínimos 

N
ív

e
l 
F

u
n

d
a

m
e
n

ta
l 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Feminino) 

1 724,00 44h Ensino Fundamental Completo 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Masculino) 

1 724,00 44h Ensino Fundamental Completo 

Mecânico 1 1.020,26 44h 
Ensino Fundamental Completo, 

com CNH categoria C ou 
superior 

Operador de Máquinas 1 1.020,26 44h 
Ensino Fundamental Completo, 

com CNH categoria C ou 
superior 

N
ív

e
l 
M

é
d
io

 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Poços 

1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Taió / 

Vitorinópolis 
1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Coxilhão Santa 

Rosa 
1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Barra Bonita 

1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Rio Baio I 

1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Agente de Endemias 1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Assistente Administrativo 1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Eletricista de Instalação 1 1.058,70 44h Ensino Médio Completo 

Fiscal de Tributos 1 1.502,30 40h Ensino Médio Completo 

Monitor 1 816,20 40h Ensino Médio Completo 

Motorista 2 (carros pesados) 1 1.020,26 44h 
Ensino Médio Completo, com 
CNH categoria D ou superior 

Professor 10 848,70 20h 
Ensino Médio Completo, 
conclusão do curso de 
Magistério ou Normal 

Técnico de Laboratório 1 952,24 40h Ensino Médio Completo 

N
ív

e
l 

T
é

c
n
ic

o
 

Técnico em Segurança do 
Trabalho 

1 1.502,30 40h 

Ensino Médio Completo, 
conclusão do curso de Técnico 

em Segurança do Trabalho, com 
registro no órgão de classe 

N
ív

e
l 
S

u
p

e
ri
o

r 

Arquiteto 1 3.264,83 40h 
Graduação em Arquitetura e 
Urbanismo, com registro no 

órgão de classe 

Assistente Social 1 2.448,62 30h 
Graduação em Serviço Social, 

com registro no órgão de classe 

Fonoaudiólogo 1 2.448,62 40h 
Graduação em Fonoaudiologia, 
com registro no órgão de classe 

Médico Ortopedista 1 13.233,75 40h 
Graduação em Medicina, com 
especialização em Ortopedia e 

registro no órgão de classe 

Médico Veterinário 1 3.400,86 40h 
Graduação em Medicina 

Veterinária, com registro no 
órgão de classe 
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 Cargos Vagas 
Remuneração 

mensal (em R$) 
Carga horária 

semanal 
Requisitos mínimos 

N
ív

e
l 
S

u
p

e
ri
o

r Nutricionista 1 2.448,62 40h 
Graduação em Nutrição, com 
registro no órgão de classe 

Professor de Educação Física 1 884,18 20h 
Licenciatura em Educação 

Física, com registro no órgão de 
classe 

Psicólogo 2 2.449,68 40h 
Graduação em Psicologia, com 

registro no órgão de classe 

 
2.3 Para ser contratado para o emprego público relacionado no quadro abaixo é indispensável, além da 

aprovação no Concurso Público, o cumprimento dos requisitos mínimos apresentados a seguir: 
 

 Empregos Vagas 
Remuneração 

mensal (em R$) 
Carga horária 

semanal 
Requisitos mínimos 

N
ív

e
l 

F
u

n
d

a
m

e
n
ta

l 

Mãe Social 2 894,60 44h Ensino Fundamental Completo 

 
2.4 Os candidatos aos Cargos de Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Poços, Agente Comunitário 

de Saúde – Comunidade de Taió / Vitorinópolis, Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Coxilhão 
Santa Rosa, Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Barra Bonita, Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Rio Baio I, deverão residir na área em que atuarão, conforme a Lei Federal 11.350/2006, de 
5 de outubro de 2006. 

 
2.5 A descrição das atribuições de cada cargo e emprego público está indicada no Anexo I deste Edital. 
 
2.6 A ocupação das vagas dar-se-á obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos, tanto na lista 

geral, quanto na de pessoas portadoras de deficiência, e de afrodescendentes. 
 
2.7 A ocupação das vagas para pessoas portadoras de deficiência, durante a validade do Concurso Público, 

obedecerá ao disposto no item 3 deste Edital. 
 
2.8 A ocupação das vagas para pessoas afrodescendentes, durante a validade do Concurso Público, obedecerá 

ao disposto no item 4 deste Edital. 
 
2.9 Os candidatos que desejarem concorrer a uma das vagas existentes pelo sistema de cotas (como portador 

de deficiência ou como afrodescendente), somente poderão escolher uma das duas possibilidades. Ou seja, 
os candidatos que se inscreverem para concorrer às vagas existentes para afrodescendentes não poderão 
se inscrever para concorrer como portador de deficiência, devendo escolher apenas uma das duas 
modalidades de cotas. 

 
3  Da reserva de vagas para portadores de deficiência 
 
3.1 Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 

4.º do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, dadas pelo Decreto 
Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta a Lei Federal n.º 7.853, de 24 de outubro de 
1989, bem como na Súmula n.º 45, da Advocacia-Geral da União (portador de visão monocular).  

 
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 
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produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto n.º 5.296, de 

2 de dezembro de 2004). 
 
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de 41 (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 n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004). 
 
III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 (zero vírgula 
zero cinco) no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade 
visual entre 0,3 (zero vírgula três) e 0,05 (zero vírgula zero cinco) 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 (sessenta graus); ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004). 
 
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos 18 (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 da comunidade; 
d) utilização dos recursos da comunidade; (Redação dada pelo Decreto n.º 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004) 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 
g) lazer; e 
h) trabalho; 
 
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 

 
3.2 A nomenclatura de pessoas com deficiência dar-se-á de acordo com o artigo 24 da Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, aprovados por meio do Decreto 
Legislativo n.º 186, de 9 de julho de 2008, com status de emenda constitucional, e promulgados pelo 
Decreto Federal n.º 6.949, de 25 de agosto de 2009. 

 
3.3 Não serão considerados deficiências, os distúrbios de acuidade visual, como miopia, astigmatismo, 

estrabismo e congêneres; ou auditiva, passíveis de correção mediante acessórios mecânicos e portados 
pelo próprio candidato. 

 
3.4 Ao candidato portador de deficiência é assegurado o direito de inscrever-se neste Concurso Público, 

devendo assinalar sua condição no item relativo a isso, no sistema de inscrição, de acordo com o artigo 40, 
do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, artigo 13 da Lei Estadual n.º 12.456, de 11 de 
janeiro de 2002. 

 
3.5 Aos candidatos portadores de deficiência serão resguardadas as condições especiais previstas no artigo 41 

do Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, quais sejam, participação no concurso público 
em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à 
avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação de provas, e à nota mínima exigida 
para todos os demais candidatos. 

 
3.6 Para as pessoas portadoras de deficiência serão reservadas 5% (cinco por cento) das vagas, em face da 

classificação obtida e limitadas ao número de vagas existentes, desde que as atribuições do cargo público 
pretendido sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, conforme estabelece o artigo 37, 
inciso VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Lei Federal n.º 7.853, de 24 de outubro de 
1989, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 3.298, de 20 de dezembro de 1999, alterado pelo Decreto 
Federal n.º 5.296, de 2 de dezembro de 2004, e artigo 12, da Lei Estadual n.º 13.456, de 11 de janeiro de 
2002. 

 
3.7 O percentual de vagas reservadas aos portadores de deficiência, em conformidade com o disposto no item 

3.3, refere-se às vagas existentes, considerando os cargos apresentados nos itens 2.2 e 2.3 deste Edital. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art4iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm#art70
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3.8 Conforme forem sendo atingidos os índices para aplicação do percentual de que trata o item 3.6 deste 
Edital, serão convocados os candidatos inscritos e classificados, obedecendo à ordem de classificação dos 
candidatos, em consonância com a informação do item 2.6. 

 
3.9 A reserva de vagas a que se refere este item acata a jurisprudência do STF (MS 26.310, DJ de 31-10-2007 

e RE 408.727-AgR, DJE de 8-10-2010) e será atendida quando a aplicação do índice de 5% (cinco por 
cento) sobre o número total de vagas existentes, em cada área, resultar em número inteiro, observando a 
Lei Estadual n.º 13.456, de 11 de janeiro de 2002 e o artigo 37, inciso VIII da Constituição da República 
Federativa do Brasil. 

 
3.10 É condição para concorrer a vagas reservadas a pessoas portadoras de deficiência, que os candidatos 

sejam aprovados nos termos do item 13.2 deste Edital, ou seja, que obtenham nota igual ou superior a 5 
(cinco), na prova objetiva. 

 
3.11 O candidato portador de deficiência, se classificado na forma deste Edital, além de figurar na lista de 

classificação geral, terá o seu nome constante da lista específica de pessoas com deficiência, por cargo 
públicos.  

 
3.12 Os candidatos portadores de deficiência, aprovados nos termos do item 3.8, serão convocados para efeito 

de nomeação, conforme a necessidade do Executivo Municipal, e obedecendo a ordem geral de 
classificação. 

 
3.13 O candidato que for nomeado na condição de portador de deficiência não poderá arguir ou utilizar essa 

condição para pleitear ou justificar mudança de função, remoção, reopção de vaga, redução de carga 
horária, ou alteração da jornada de trabalho, limitação de atribuições, e assistência de terceiros no ambiente 
de trabalho, bem como não poderá utilizar-se de sua condição para deixar de realizar as atribuições do 
cargo ou emprego público no qual foi investido. 

 
3.14 Após a investidura do candidato no cargo público, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a 

concessão de aposentadoria. 
 
3.15  Verificada a incompatibilidade entre a deficiência de que o candidato é portador e as atribuições do cargo 

público para o qual concorreu, o candidato será eliminado do certame, de acordo com os itens 6.9 e 19.2 
deste Edital. 

 
3.16 Se a deficiência do candidato não se enquadrar na previsão da Súmula n.º 45 da Advocacia-Geral da União 

(portador de visão monocular) e do artigo 4.º e seus incisos do Decreto n.º 3.298, de 20 de dezembro de 
1999 e suas alterações, caso seja aprovado no Concurso, figurará na lista de classificação geral por cargo 
público.  

 
4  Da reserva de vagas para afrodescendentes 
 
4.1 Serão reservadas vagas aos candidatos afrodescendentes, na proporção de 10% (dez por cento), em face 

da classificação obtida e limitada ao número de vagas existentes, de acordo com a Lei Estadual n.º 14.274, 
de 24 de dezembro de 2003. 

 
4.2  Quando o número de vagas existentes aos candidatos afrodescendentes, resultarem em fração igual ou 

superior a 0,5 (zero vírgula cinco), arrendondar-se-á para o número inteiro superior, ou para o número 
inteiro inferior, quando resultar em fração menor que 0,5 (zero vírgula cinco), de acordo com o parágrafo 3.º 
do artigo 1.º da Lei Estadual n.º 14.274, de 24 de junho de 2003. 

 
4.3  Para os efeitos do previsto neste Edital, considerar-se-á afrodescendente aquele que assim se declare 

expressamente no momento da inscrição preliminar, identificando-se como de cor preta ou parda, e 
como pertencendo à etnia negra, devendo tal informação integrar os registros cadastrais de ingresso de 
servidores, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 4.º da Lei Estadual n.º 14.274, de 24 de 
dezembro de 2003. 
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4.4  O candidato que não efetuar a inscrição com observância do previsto no subtitem 4.3 deste Edital não 
concorrerá às vagas existentes para os candidatos afrodescendentes, mas automaticamente às vagas de 
ampla concorrência. 

 
4.5 Para inscrição como afrodescendente, o candidato deverá observar os procedimentos previstos neste 

Edital, caso contrário não concorrerá às vagas existentes a esse grupo, mas automaticamente às vagas de 
ampla concorrência. 

 
4.6  É assegurado ao afrodescendente o direito de inscrever-se em um dos cargos públicos disponíveis para 

este Concurso Público, devendo fazer essa opção, sob sua inteira responsabilidade, no campo próprio do 
sistema de inscrição, na forma descrita no item 4.3 deste Edital. 

 
4.7  É condição para concorrer às vagas reservadas aos afrodescendentes, que os candidatos sejam aprovados 

nos termos do item 13.2 deste Edital, ou seja, que obtenham nota igual ou superior a 5 (cinco), na prova 
objetiva. 

 
4.8 Se classificado obedecendo ao número de vagas existentes, o candidato que se declarou afrodescendente 

será submetido a procedimento para verificação da condição declarada nos termos do item 4.3 deste Edital, 
a ser procedida segundo aferição da cor preta ou parda da pele do candidato e como pertencendo à etnia 
negra, por equipe especializada, designada pelo Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Paraná. 

 
4.9 Detectada a falsidade na declaração a que se refere o item 4.3 deste Edital, sujeitar-se-á o candidato à 

anulação da inscrição no Concurso Público e de todos os atos e efeitos daí decorrentes, e à pena de 
demissão, caso já tenha sido nomeado, conforme artigo 5.º da Lei Estadual n.º 14.274, de 24 de dezembro 
de 2003. 

 
4.10 O candidato que, quando convocado para a realização da verificação a que se refere o subitem 4.8, não 

comparecer será considerado eliminado do Concurso Público. 
 
4.11 O percentual de vagas a que se refere o item 4.1, será calculado sobre o número de vagas existentes, 

considerando os cargos e empregos públicos e citados nos itens 2.2 e 2.3 deste Edital. 
 
4.12 O candidato afrodescendente participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais 

candidatos no que se refere ao conteúdo, às avaliações, aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de 
aplicação das provas e à pontuação mínima exigida para aprovação, conforme previsto no artigo 2.º da Lei 
Estadual n.º 14.274, de 24 de dezembro de 2003. 

 
5 Procedimentos para a inscrição e pagamento da taxa 
 
5.1 A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, publicado no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br, no site da Prefeitura Municipal de 
São João do Triunfo, Paraná: http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/, no órgão de imprensa oficial do Município e no 
quadro de editais da Prefeitura, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento. 

 
5.2 A inscrição somente poderá ser realizada pela internet no endereço eletrônico concursopublico.uniuv.edu.br, 

conforme instruções estabelecidas neste item 5. 
 
5.3 Os interessados em efetivar sua inscrição para o Concurso Público deverão realizá-la entre os dias 22 de 

janeiro de 2014 e 10 de fevereiro de 2014, de acordo com as seguintes instruções: 
 

a)  o candidato deverá fazer a opção pelo Concurso Público da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 
Paraná, ler o Edital e seus Anexos, e tomar conhecimento das orientações que regem o Concurso 
Público; 

b)  acessar o “painel do candidato” e efetuar o cadastro, preenchendo seus dados pessoais completos: CPF, 
Nome completo, RG, órgão e estado expedidor, data de nascimento, telefone fixo, telefone celular 
(opcional), sexo, logradouro, número, bairro, complemento (se houver), estado, município, CEP; 

c) informar um e-mail válido, que seja de uso constante, para que possa confirmar sua inscrição prévia, 
cadastrar uma senha e clicar em confirmar; 
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d) acessar seu e-mail e clicar no link “ativar cadastro de usuário”, para confirmar sua inscrição. Deverá 
observar se a mensagem de confirmação enviada pela Uniuv para esse fim não se encontra na pasta 
“lixo eletrônico” ou “spam”; 

e) com esse procedimento, o candidato será encaminhado para o portal de concursos da Uniuv, devendo 
clicar no botão “login”, para efetuar seu primeiro acesso; 

f) informar seu CPF e senha já cadastrados, para acessar sua área restrita; 
g) clicar na coluna “inscrição” do concurso da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, à direita do 

painel; 
h) selecionar o cargo ao qual deseja concorrer; 
i) clicar no botão “próximo passo”, para dar continuidade; 
j) se não desejar concorrer a uma vaga para portador de deficiência e não necessitar de atendimento ou 

recurso especial para realizar a prova objetiva, clique no botão “próximo passo”; 
k) se não desejar concorrer a uma vaga para afrodescendente, selecione a opção “Não desejo participar do 

sistema de cotas”, e clique no botão “próximo passo”; 
l) se desejar concorrer a uma vaga para afrodescendente, selecione a opção “Desejo concorrer a uma 

vaga para afrodescendente”, e clique no botão “próximo passo”; 
m) conferir e confirmar se os dados informados estão corretos, declarando que leu e aceita os termos do 

edital, as normas municipais correspondentes e as decisões e interpretações da CPSA externa, 
nomeada pela Uniuv, e finalizar a inscrição, clicando no botão “gerar inscrição”; 

n) se o candidato desejar requerer isenção de taxa de inscrição, deverá informar o Número de Identificação 
Social (NIS), atestando que é cadastrado no sistema CadÚnico do Governo Federal para famílias de 
baixa renda; 

o) se o candidato não requerer isenção de taxa de inscrição, deverá imprimir o boleto bancário referente ao 
valor da inscrição e efetuar o pagamento da taxa, em qualquer agência bancária do território nacional, 
em postos de autoatendimento ou via internet, no prazo estabelecido; 

p) se não desejar concorrer a uma vaga para portador de deficiência e necessitar de atendimento ou 
recurso especial para realizar a prova objetiva, selecione o tipo de recurso ou atendimento especial de 
que necessita, e clique no botão “próximo passo”; 

q) se não desejar concorrer a uma vaga para afrodescendente, selecione a opção “Não desejo participar do 
sistema de cotas”, e clique no botão “próximo passo”; 

r) se desejar concorrer a uma vaga para afrodescendente, selecione a opção “Desejo concorrer a uma 
vaga para afrodescendente”, e clique no botão “próximo passo”; 

s) conferir e confirmar se os dados informados estão corretos, declarando que leu e aceita os termos do 
edital, as normas municipais correspondentes e as decisões e interpretações da CPSA externa, 
nomeada pela Uniuv, e finalizar a inscrição, clicando no botão “gerar inscrição”; 

t) se o candidato desejar requerer isenção de taxa de inscrição, deverá informar o Número de Identificação 
Social (NIS), atestando que é cadastrado no sistema CadÚnico do Governo Federal para famílias de 
baixa renda; 

u) se o candidato não requerer isenção de taxa de inscrição, deverá imprimir o boleto bancário referente ao 
valor da inscrição e efetuar o pagamento da taxa, em qualquer agência bancária do território nacional, 
em postos de autoatendimento ou via internet, no prazo estabelecido; 

v) se desejar concorrer a uma vaga para portador de deficiência e não necessitar de atendimento ou 
recurso especial para realizar a prova objetiva, selecione a deficiência de que é portador, clique no botão 
“próximo passo”; 

w) se desejar concorrer a uma vaga para portador de deficiência e necessitar de atendimento ou recurso 
especial para realizar a prova objetiva, selecione a deficiência de que é portador, selecione, também, o 
tipo de recurso ou atendimento especial de que necessita, clique no botão “próximo passo”; 

x) conferir e confirmar se os dados informados estão corretos, declarando que leu e aceita os termos do 
edital, as normas municipais correspondentes e as decisões e interpretações da CPSA externa, 
nomeada pela Uniuv, e finalizar a inscrição, clicando no botão “gerar inscrição”; 

y) se o candidato desejar requerer isenção de taxa de inscrição, deverá informar o Número de Identificação 
Social (NIS), atestando que é cadastrado no sistema CadÚnico do Governo Federal para famílias de 
baixa renda; 

z) se o candidato não requerer isenção de taxa de inscrição, deverá imprimir o boleto bancário referente ao 
valor da inscrição e efetuar o pagamento da taxa, em qualquer agência bancária do território nacional, 
em postos de autoatendimento ou via internet, no prazo estabelecido; 
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5.4 É obrigatório o preenchimento de todos os campos no sistema de inscrição. O não preenchimento de 
quaisquer dos campos obrigatórios implicará o indeferimento, pois esse procedimento possui caráter 
eliminatório. 

 
5.5 O candidato é o responsável pela conferência dos dados e confirmação da inscrição. 
 
5.6 Se o candidato não informar que deseja concorrer a uma vaga existente, para portador de deficiência ou 

para afrodescendente, não caberá recurso posterior em relação a isso. 
 
5.7 Uma vez pago o boleto da taxa de inscrição, não será permitida, em hipótese alguma, a sua alteração. 
 
5.8 A Uniuv e a Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, não se responsabilizam por inscrição não 

registrada por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 
linhas de comunicação, bem como de outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 
5.9 A taxa da inscrição para o Concurso Público será cobrada por boleto bancário em nome da Fundação 

Municipal Centro Universitário da Cidade de União da Vitória (Uniuv), emitido na área restrita ao candidato, 
conforme os valores a seguir: 

 

 Cargos Públicos Valor Inscrição (R$) 

N
ív

e
l 

F
u
n
d
a

m
e
n

ta
l Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino) 60,00 

Auxiliar de Serviços Gerais (Masculino) 60,00 

Mecânico 60,00 

Operador de Máquinas 60,00 

N
ív

e
l 
M

é
d

io
 

Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Poços 80,00 

Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Taió / Vitorinópolis 80,00 

Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Coxilhão Santa Rosa 80,00 

Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Barra Bonita 80,00 

Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Rio Baio I 80,00 

Agente de Endemias 80,00 

Assistente Administrativo 80,00 

Eletricista de Instalação 80,00 

Fiscal de Tributos 80,00 

Monitor 80,00 

Motorista 2 (carros pesados) 80,00 

Professor 80,00 

Técnico de Laboratório 80,00 

N
ív

e
l 

T
é
c
n
ic

o
 

Técnico em Segurança do Trabalho 80,00 

N
ív

e
l 
S

u
p

e
ri
o
r 

Arquiteto 100,00 

Assistente Social 100,00 

Fonoaudiólogo 100,00 

Médico Ortopedista 100,00 

Médico Veterinário 100,00 

Nutricionista 100,00 

Professor de Educação Física 100,00 

Psicólogo 100,00 
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 Emprego Público Valor Inscrição (R$) 

N
ív

e
l 

F
u
n
d
a

m
e
n

ta
l 

Mãe Social 60,00 

 
5.10 O boleto bancário terá vencimento para o dia seguinte da data da impressão e poderá ser pago em 

qualquer agência da rede bancária do território nacional, em postos de autoatendimento e via internet, até o 
vencimento.  

 
5.11 Caso o pagamento não seja efetuado no prazo a que se refere o item 5.10, o candidato poderá fazer a 

reimpressão do boleto, disponível na área restrita ao candidato, no site concursopublico.uniuv.edu.br, até o 
dia 11 de fevereiro de 2014, uma vez que esse dia é o último dia para efetuar o pagamento da inscrição, 
previsto no cronograma geral do Concurso Público, Anexo IV deste Edital. 

 
5.12 A efetivação da inscrição dar-se-á somente após o pagamento do valor da inscrição e sua devida 

compensação bancária. 
 
5.13 Não serão homologadas as inscrições com pagamentos incorretos ou efetuados após o dia 11 de fevereiro 

de 2014. 
 
5.14 O agendamento do pagamento e o respectivo demonstrativo não se constituem documentos comprobatórios do 

pagamento da inscrição. 
 
5.15 A relação dos candidatos que tiveram suas inscrições DEFERIDAS, divulgadas por meio de edital, contendo 

o número de inscrição para o Concurso Público, será divulgada nos endereços eletrônicos da Uniuv: 
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17 h (dezessete horas), e da Prefeitura Municipal de São João do 
Triunfo, Paraná: http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/, no dia 14 de fevereiro de 2014, cabendo recurso até o dia 
17 de fevereiro de 2014, às 17h (dezessete horas). 

 
5.16 Após o dia 20 de fevereiro de 2014, o candidato deverá consultar a área restrita ao candidato, no site 

concursopublico.uniuv.edu.br, para obter confirmação da sua inscrição, por meio de busca individual, e 
tomar conhecimento dos locais de provas e ensalamento. 

 
6 Dos procedimentos especiais para inscrição aplicáveis à pessoa com deficiência 
 
6.1 O candidato com deficiência deverá fazer a opção pelo cargo ou emprego público desejado, no momento da 

inscrição, informando no campo próprio no formulário do sistema de inscrição. 
 
6.2 Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 

VIII do artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil é assegurado o direito de inscrição para 
os cargos públicos deste Concurso Público, desde que as atribuições do cargo público pretendido sejam 
compatíveis com a sua condição. 

 
6.3 O candidato, antes de se inscrever, deverá avaliar se a deficiência apresentada permite o exercício da 

atividade profissional, conforme as atribuições do cargo/especialidade especificadas no Anexo I deste 
Edital. 

 
6.4 O candidato com deficiência deverá especificar no campo próprio no formulário do sistema de inscrição o 

tipo de deficiência de que é portador, e se necessita de condição especial para realizar a prova objetiva, de 
acordo com as orientações constantes do item 8 deste Edital. 
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6.5 O candidato deverá comprovar com laudo médico a deficiência de que é portador, informando o CID, 
devendo protocolar esse laudo até o dia 10 de fevereiro de 2014, no Protocolo da Prefeitura Municipal de 
São João do Triunfo, Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312, São João do Triunfo, Paraná, respeitando 
seu horário de atendimento, das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h 
(dezessete horas). 

 
6.6 Além de atender às condições especiais do item 3 e as gerais, o candidato com deficiência deve, ainda, 

atender aos procedimentos previstos neste item 5 e no item 7 deste Edital, assecuratórios do tratamento 
especial. 

 
6.7 O candidato com deficiência que, no ato da inscrição, não declarar essa condição, não poderá interpor 

recurso em favor da reserva de vagas. 
 
6.8 Os candidatos portadores de deficiência e/ou que necessitarem de atendimento especial para realizarem a 

prova objetiva, que não apresentarem solicitação, conforme as instruções constantes neste item 6 e no item 
8 deste Edital, não poderão impetrar recurso em favor de sua situação. 

 
6.9 Ao efetuar a inscrição como portador de deficiência, o candidato adere às regras deste Edital, e fica 

automaticamente ciente, para todos os efeitos e fins de Direito que, se aprovado, classificado e nomeado 
em função das vagas reservadas para portadores de deficiência, será submetido à Perícia Médica, 
realizada por equipe multidisciplinar que emitirá parecer conclusivo sobre a sua condição de pessoa com 
deficiência ou não e sobre a compatibilidade das atribuições do cargo ou emprego público com a deficiência 
da qual é portador, atendendo ao artigo 43, §1º, do Decreto n.º 3.298/1999, de 20 de dezembro de 1999.  

 
6.10 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato com deficiência à avaliação de que trata o item 6.9, caracterizando desistência e acarretando a 
sua eliminação do certame. 

 
7 Disposições gerais sobre a inscrição no Concurso Público 
 
7.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá conhecer este Edital e certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos, como escolaridade, conforme os itens 2.2 e 2.3 e aptidão física e mental, conforme o 
item 21.1.8. 

 
7.2 O candidato poderá se inscrever apenas para um cargo ou emprego deste Concurso Público. 
 
7.3 O candidato inscrito para concorrer a uma vaga existente, por meio do sistema de cotas poderá escolher 

apenas uma das duas opções: vaga para portador de deficiência ou vaga para afrodescendente. 
 
7.4 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a via correio eletrônico. 
 
7.5 É vedada a transferência do valor pago a título de taxa para terceiros, para outros concursos ou para outro 

cargo ou emprego público. 
 
7.6 Para efetuar a inscrição é imprescindível o número do CPF do candidato e um e-mail válido e que seja 

acessado com frequência pelo candidato. 
 
7.7 As informações prestadas no ato da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, podendo a 

CPSA externa, nomeada pela Uniuv excluir do certame aquele que a efetivar com dados incorretos, bem 
como aquele que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

 
7.8 Será de inteira responsabilidade do candidato que já possui um cargo ou emprego público efetivo, inclusive 

aos aposentados, observar se a área para a qual deseja inscrever-se não ocasionará em acúmulo de 
cargos ou cargos públicos, conforme disposto no inciso XVI do Art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, de 1988: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: 
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XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos, exceto, quando houver compatibilidade de 
horários, observando em qualquer caso, o disposto no inciso XI. 
a) a de dois cargos de professor. 
b) a de um cargo de professor com outro técnico-científico. 
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais da saúde, com profissões 
regulamentadas. 

 
7.9 O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese alguma, salvo em 

caso de cancelamento do certame. 
 
8 Dos procedimentos para a solicitação de atendimento especial 
 
8.1 O candidato que necessite de atendimento diferenciado e/ou de atendimento específico deverá, no ato da 

inscrição, informar, em campo próprio do sistema de inscrição, a necessidade que motiva a solicitação de 
atendimento de acordo com as opções apresentadas: 

 

8.1.1 Atendimento diferenciado oferecido a pessoas com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência 
auditiva, surdez, deficiência intelectual (neurológica/mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, 
autismo, gestante, lactante, idoso, candidato em classe hospitalar ou outra condição incapacitante. 

 
8.1.2 Solicitar, em campo próprio do sistema de inscrição, o auxílio ou o recurso de que necessita, em caso de 

atendimento DIFERENCIADO, de acordo com as opções apresentadas:  
 

 Para candidatos com deficiência visual:  
 prova em braile; 

 tempo adicional de prova (1 hora); 

 auxílio na leitura da prova (ledor); 

 auxílio no preenchimento da folha de resposta e/ou prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); 

 prova ampliada; 

 prova super ampliada; 

 autorização para uso de óculos escuro; 

 autorização para uso de punção; 

 autorização para uso de máquina braile. 

  
 Para candidato com deficiência física:  

 tempo adicional de prova (1 hora); 

 auxílio na leitura da prova (ledor); 

 auxílio no preenchimento da folha de resposta e/ou prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); 

 prova ampliada; 

 mesa e cadeira separada; 

 mesa para cadeira de rodas; 

 sala térrea; 

 mesa e cadeira separadas (acolchoada); 

 sala individual. 

  
 Para candidato com deficiência intelectual (neurológica/mental):  

 tempo adicional de prova (1 hora); 

 auxílio no preenchimento da folha de resposta e/ou prova discursiva (dificuldade/impossibilidade de 
escrever); 

 auxílio na leitura da prova (ledor TDHA); 

 auxílio na leitura da prova (ledor Dislexia). 
  

 Para candidato com deficiência auditiva:  
 tempo adicional de prova (1 hora); 

 leitura labial; 

 intérprete de libras; 
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 autorização para uso de prótese auditiva. 

  
 Para candidato com necessidade especial eventual ou temporária:  

 mesa e cadeira separada; 

 sala individual; 

 mesa e cadeira sem braço (separadas) – para candidata grávida, entre outros; 

 apoio para perna; 

 maca; 

 sala para amamentação – para candidata lactante. 

  
 Para candidatos com outras necessidades especiais:  

 autorização para uso de bomba de insulina; 

 autorização para uso de lenço, boné e/ou óculos escuro; 

 mesa e cadeira separada (obesidade). 

  
8.1.3 As situações não contempladas acima deverão ser solicitadas por escrito na área própria no sistema de 

inscrição, e enviadas juntamente com laudo médico à CPSA, no prazo estabelecido no cronograma. 
 
8.2 A candidata que precisar amamentar durante a prova e solicitou condição especial para isso, deverá levar 

um acompanhante, maior de idade, que ficará em local reservado e responsável pelos cuidados e pela 
guarda da criança. 

 
8.2.1 A criança não poderá permanecer com a candidata na sala de prova. 
 
8.2.2 A Uniuv e a Prefeitura Municipal de São João do Triunfo não disponibilizarão acompanhante para guarda de 

criança. 
 
8.2.3 O tempo de amamentação não será acrescentado ao tempo total de realização da prova. 
 
8.3 O candidato que necessitar de atendimento diferenciado e/ou de atendimento específico deverá comprovar 

com laudo médico sua condição, informando o CID, devendo protocolar esse laudo no Protocolo da 
Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312, São João do Triunfo, 
Paraná, até o dia 10 de fevereiro de 2014, respeitando seu horário de atendimento, das 8h (oito horas) às 
12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas). 

 
8.4 A solicitação de atendimento especial, em qualquer caso, será concedida segundo os critérios de viabilidade 

e de razoabilidade. 
 
8.5 O candidato que não encaminhar o pedido de que trata o item 8.1, acompanhado do laudo de que fala o 

item 8.3 deste Edital, na data prevista, seja qual for o motivo alegado, não terá prova ou atendimento 
especial preparados. 

 
9 Dos procedimentos para pedido de isenção de taxa de inscrição 
 
9.1 É necessário que o candidato esteja cadastrado no sistema de inscrição e inscrito no Concurso Público para 

requerer o pedido de isenção da taxa de inscrição. 
 
9.2 Não será concedida, sob qualquer alegação, isenção da taxa de inscrição, salvo condições específicas 

previstas em legislação, como os casos de hipossuficiência econômica comprovada, e inscrição no 
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto n.º 
6.135/2007, de 26 de junho de 2007. 

 
9.2.1 Para estar inscrito no CadÚnico é necessário que o candidato tenha efetuado o cadastramento junto ao 

órgão gestor do CadÚnico do município em que reside. 
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9.3  A isenção mencionada deverá ser solicitada mediante requerimento do candidato (modelo disponível no 
Anexo IV deste Edital), contendo indicação do Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo 
CadÚnico; e declaração de que é membro de família de baixa renda, atendendo à condição estabelecida no 
caput, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, de 26 de junho de 2007, em conformidade com o Decreto n.º 
6593/2008, de 2 de outubro de 2008. 

 
9.4 O pedido de isenção deverá ser protocolado na Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Rua Tenente 

Coronel Carlos Souza, 312, São João do Triunfo, Paraná, até o dia 10 de fevereiro de 2014, conforme 
cronograma constante do Anexo IV deste Edital, respeitando seu horário de atendimento, das 8h (oito 
horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas). 

 
9.4.1 O simples pedido da isenção do pagamento da taxa de inscrição não garante ao candidato o deferimento de 

sua solicitação. 
 
9.4.2 A Uniuv consultará o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações prestadas pelo 

candidato. 
 
9.4.3 Os resultados dos pedidos de isenção serão divulgados até o dia 12 de fevereiro de 2014, no site da 

Uniuv: concurso.uniuv.edu.br. 
 
9.4.4 O candidato que tiver seu pedido de isenção indeferido, não poderá efetuar o pagamento da taxa de 

inscrição em data posterior, não tendo sua inscrição efetivada. 
 
9.5 As informações prestadas no requerimento de pedido de isenção de taxa de inscrição são de inteira 

responsabilidade do candidato. 
 
10 Indeferimento da inscrição 
 
10.1  O não pagamento do boleto bancário referente à taxa de inscrição no Concurso Público implicará no 

indeferimento da inscrição. 
 
10.2 Eventuais informações falsas, truncadas ou destituídas de fundamento, prestadas pelo candidato, 

determinarão o cancelamento de sua inscrição e a anulação de todos os atos decorrentes, em qualquer 
época, ficando o candidato, ainda, sujeito às penalidades legais. 

 
10.3 O candidato que tiver sua inscrição INDEFERIDA, por não se enquadrar nas exigências estabelecidas neste 

Edital e quiser interpor recurso, poderá fazê-lo, em 1 (um) dia útil depois da divulgação da relação das 
inscrições deferidas constantes no edital de homologação. 

 
11 Das etapas do concurso público 
 

11.1  O Concurso Público, objeto deste Edital, constará de duas etapas, e será composto por prova objetiva (1.ª 
fase), prova prática (2.ª fase) e prova de títulos (2.ª fase). 

 
11.2 A primeira etapa é de caráter eliminatório e classificatório, e consta de uma prova objetiva, contendo 40 

(quarenta) questões, que será aplicada para todos os cargos e empregos públicos, de acordo com os itens 
2.2 e 2.3 deste Edital, formuladas a partir dos conteúdos constantes do Anexo II. 

 
11.3 A segunda etapa é de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos públicos que realizarem prova 

prática. No caso dos cargos públicos para os quais a segunda fase corresponder à prova de títulos, esta 
será exclusivamente de caráter classificatório.  

 
11.4 Somente estarão aptos a realizar a prova da segunda fase os candidatos que alcançarem a nota mínima 

exigida, de acordo com o item 13.2 deste Edital. 
 
11.5 A prova prática será realizada somente para os cargos citados no item 14.3 deste Edital. 
 
11.6 A prova de títulos será realizada somente para os cargos citados no item 15.1 deste Edital. 
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11.7 O candidato somente poderá realizar as provas no local designado pela Uniuv. 
 
11.8 São de responsabilidade exclusiva do candidato a identificação correta de seus locais de realização das 

provas, tanto as objetivas quanto as práticas, e o comparecimento no horário determinado. 
 
11.9 Da documentação, do acesso ao local das provas objetiva e prática: 
 
11.9.1  Somente serão admitidos para realizar qualquer uma das provas os candidatos que estiverem munidos 

do documento de identidade original. Serão considerados documentos de identidade, as carteiras e/ou 
cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, Forças Armadas, pela Polícia Militar 
ou pelo Ministério das Relações Exteriores, Carteira Nacional de Habilitação com foto, Cédula de 
Identidade para Estrangeiros (no prazo de validade), cédula de identidade fornecida por Órgãos ou 
Conselhos de Classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade, Passaporte e Carteira 
de Trabalho). 

 
11.9.2 Não serão aceitos como documento de identidade, para fins de participação em qualquer uma 

das provas deste Concurso Público, por serem documentos destinados a outros fins: protocolos 
de segunda via, certidão de nascimento, certidão de casamento, título eleitoral, carteira nacional de 
habilitação emitida anteriormente à Lei 9.503/1997, de 23 de setembro de 1997, carteira de estudante, 
crachás, identidade funcional de natureza pública ou privada, entre outros, a critério da CPSA. 

 
11.9.3  Os documentos deverão estar em condições de permitir a identificação do candidato com clareza. 
 
11.9.4 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia da realização de qualquer uma das provas, 

qualquer um dos documentos relacionados no item 11.9.1, por motivo de perda, roubo ou furto, deverá 
apresentar documento que ateste o registro da ocorrência em órgão policial (boletim de ocorrência), 
expedido há, no máximo, 30 (trinta) dias. Nesse caso, será feito procedimento de identificação especial, 
pela Coordenação do local de prova. 

 
11.10 A Uniuv definiu apenas os conteúdos programáticos referentes a este Concurso Público, sem indicar as 

bibliografias. 
 
11.11 É terminantemente proibido o ingresso do candidato ao local de realização de qualquer uma das provas 

deste Concurso Público, portando armas de qualquer espécie, mesmo que disponha de autorização para o 
respectivo porte. 

 
11.12 O candidato que necessitar deslocar-se do local de realização de qualquer uma das provas deste 

Concurso Público, somente poderá fazê-lo devidamente acompanhado de um fiscal. Não será dado 
nenhum tipo de compensação em relação ao tempo perdido para esse fim. 

 
11.13 A Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, e a Uniuv não assumem qualquer responsabilidade 

quanto ao transporte, alimentação e/ou alojamento dos candidatos, quando da realização das etapas do 
Concurso Público. 

 
12 Da prova objetiva 
 

12.1 A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, terá duração de 3 (três) horas, e será realizada 
no dia 23 de fevereiro de 2014, às 14h (catorze horas), em local a ser informado posteriormente. 

 
12.2 A prova objetiva abrangerá os conteúdos constantes do Anexo II deste Edital, e será composta por 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (a, b, c, d, e), das quais apenas uma 
deverá ser assinalada como correta. 

 
12.3  Cada questão da prova objetiva possui o mesmo valor, totalizando 10 (dez) pontos, obtidos pela soma dos 

pontos das questões das áreas de conhecimento que comporão a prova.  
 
12.4 A composição das provas objetivas será feita da seguinte forma: 
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Cargos públicos Composição das provas objetivas 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Feminino) 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Auxiliar de Serviços Gerais 
(Masculino) 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Mecânico 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Operador de Máquinas 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Poços 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Taió / Vitorinópolis 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Coxilhão Santa Rosa 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Barra Bonita 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Rio Baio I 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Agente de Endemias 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Assistente Administrativo 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Eletricista de Instalação 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Fiscal de Tributos 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Monitor 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Motorista 2 (carros pesados) 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Professor 

10 (dez) questões de língua portuguesa 
5 (cinco) questões de matemática 
10 (dez) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 
15 (quinze) questões de conhecimento específico 

Técnico de Laboratório 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

Técnico em Segurança do Trabalho 

10 (dez) questões de língua portuguesa 
5 (cinco) questões de matemática 
10 (dez) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 
15 (quinze) questões de conhecimento específico 
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Cargos públicos Composição das provas objetivas 

Arquiteto 40 (quarenta) questões específicas 

Assistente Social 40 (quarenta) questões específicas 

Fonoaudiólogo 40 (quarenta) questões específicas 

Médico Ortopedista 40 (quarenta) questões específicas 
Médico Veterinário 40 (quarenta) questões específicas 

Nutricionista 40 (quarenta) questões específicas 
Professor de Educação Física 40 (quarenta) questões específicas 

Psicólogo 40 (quarenta) questões específicas 

 
Emprego públicos Composição da prova objetiva 

Mãe Social 

15 (quinze) questões de língua portuguesa 
10 (dez) questões de matemática 
15 (quinze) questões de conhecimentos gerais e da atualidade 

 
12.5 Os gabaritos provisórios e os cadernos de provas serão divulgados no site da Uniuv: 

concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h (dezessete horas), do dia 24 de fevereiro de 2014. 
 
12.6 A CPSA, nomeada pela Uniuv, reserva-se o direito de republicar os gabaritos, a qualquer tempo, quando 

identificados erros ou incorreções. 
   
12.7 No dia da realização da prova objetiva, 23 de fevereiro de 2014, os portões serão abertos às 12h30min 

(doze horas e trinta minutos), e o candidato deverá chegar ao local das provas antes das 13h30min 
(treze horas e trinta minutos), pois os portões de acesso à sala de prova serão fechados 
rigorosamente nesse horário. Não será admitido, sob qualquer hipótese, adentrar ao local da 
prova o candidato que se apresentar após o horário determinado. 

 
12.7.1 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 

candidato. 
 
12.8  Para realização da prova objetiva o candidato receberá o caderno de questões e a folha de respostas. 
 
12.9 É de exclusiva responsabilidade do candidato o correto preenchimento da folha de respostas de acordo 

com as instruções dele constantes, não podendo ser substituída, em caso de marcação errada ou 
rasura. 

 
12.10 O candidato não poderá ausentar-se da sala de prova, a qualquer tempo, portando material de prova 

(caderno de questões e/ou folha de respostas) ou qualquer outro material. 
 
12.11  Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará ao aplicador da sala o caderno de questões e a folha 

de respostas devidamente preenchida e assinada com caneta esferográfica de material transparente, 
com tinta azul ou preta. 

 
12.12  O candidato poderá reter para si apenas a parte da capa do caderno de provas, onde fará anotação da 

folha de respostas, se assim quiser. 
 
12.13 Após a conclusão e entrega da prova ao aplicador, o candidato que se retirar da sala de aplicação das 

provas não poderá a ela retornar. 
 
12.14 Não serão computadas as questões em branco, as questões com duas ou mais alternativas assinaladas 

e as questões rasuradas na folha de respostas. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo 
reservado às respostas, ao número de inscrição e à assinatura na folha de respostas. 

 
12.15  Sob pena de eliminação do Concurso Público, durante a realização da prova objetiva o candidato não 

poderá: 
 

a) utilizar bonés, gorros, chapéus, capuzes, lenços ou cachecóis; 
b) comunicar-se com os outros candidatos; 
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b)  consultar livros, revistas, folhetos ou anotações; 
c) manter em seu poder armas de qualquer espécie (mesmo que tenha autorização para portá-la), 

relógios (mesmo analógicos) ou aparelhos elétricos ou eletrônicos de qualquer espécie (telefone 
celular, calculadora, BIP, agenda eletrônica, MP3 player, etc); 

d) alimentar-se dentro da sala de prova, exceto por indicação médica. Nesse caso, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, a autorização da coordenação; 

 
12.16 Se o candidato estiver portando equipamentos elétricos ou eletrônicos de qualquer espécie, estes 

deverão ser desligados; os relógios (mesmo analógicos), livros, revistas, folhetos e anotações devem ser 
deixados debaixo da carteira ou no chão. Da mesma forma, esses itens não podem ser retirados da sala, 
se o candidato necessitar sair, durante a realização da prova. 

 
12.17  O candidato não poderá sair da sala de prova antes de transcorrida 1 (uma) hora do seu início, ou seja, 

só poderá sair da sala a partir das 15h (quinze horas). 
 
12.18  Os 3 (três) últimos candidatos que ficarem na sala, deverão permanecer até o término da prova e assinar 

a ata de prova, no verso da lista de presenças. 
 
13 Da classificação na prova objetiva 
 
13.1 A nota da prova objetiva variará de 0 (zero) a 10,0 (dez), e cada questão terá o mesmo valor, 0,25 (zero 

vírgula vinte e cinco) ponto. 
 
13.2 Serão considerados classificados na prova objetiva os candidatos que obtiverem nota igual ou superior a 

5,00 (cinco) pontos. 
 
13.2.1 O não comparecimento na prova objetiva eliminará o candidato. 
 
13.3 Não serão concedidas vistas, revisões de provas ou segunda chamada, apenas serão apreciados pela 

CPSA, nomeada pela Uniuv, recursos escritos, devidamente fundamentados, dirigidos a essa Comissão, 
desde que registrados no espaço reservado para isso, no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br. Caso 
ocorra irregularidade insanável ou preterição de formalidade essencial, que possa afetar o resultado do 
Concurso Público, o candidato deverá, da mesma forma, protocolar o seu recurso, conforme o item 18 deste 
Edital. 

 
13.4  Será atribuída nota 0 (zero) às questões da prova objetiva que: 
 

a) assinaladas na folha de respostas, não correspondam ao gabarito divulgado; 
b) assinaladas na folha de respostas, contenham emendas e/ou rasuras, ainda que legíveis; 
c) contenham mais de uma opção assinalada na folha de respostas; 
d) não estiverem assinaladas na folha de resposta; 
e) as respostas forem preenchidas fora das especificações da folha de respostas, ou seja, preenchida 

com caneta não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de tinta azul ou preta, ou, 
ainda, com marcação diferente da indicada no modelo previsto nas instruções do caderno de provas. 

 
13.5  Na hipótese de anulação de questões da prova objetiva, as anuladas serão consideradas como respondidas 

corretamente por todos os candidatos. 
 
14 Da prova prática 
 
14.1  A prova prática somente será realizada para os candidatos classificados, conforme o item 13.2 deste Edital, 

ou seja, que obtiverem nota igual ou superior a 5,00 (cinco) na prova objetiva. 
 
14.2 A prova prática será realizada em data, hora e local a serem determinados e divulgados pela Uniuv, por 

meio de edital, publicado no seu site concursopublico.uniuv.edu.br. 
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14.3  Somente os candidatos classificados para os seguintes cargos públicos realizarão a prova prática, conforme 
o item 14.1:  

 
a) Mecânico; 
b) Motorista 2 (carros pesados);  
c) Operador de Máquinas; 
d) Eletricista de Instalação. 

 
14.4  A listagem dos candidatos classificados na prova objetiva, que estarão aptos a realizar a prova prática, será 

divulgada por meio de edital, contendo número de inscrição, nome e nota do candidato, organizados por 
cargos e empregos, no dia 14 de março de 2014, no endereço eletrônico da Uniuv: 
concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h (dezessete horas), e no site da Prefeitura Municipal de São 
João do Triunfo: http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/. 

 
14.5  A prova prática constará de demonstração de habilidades práticas do candidato na execução de tarefas 

necessárias ao desempenho de suas funções, informadas no Anexo I deste Edital, com equipamentos 
disponibilizados pela Prefeitura, conforme o item 22.2 deste Edital. 

 
14.6  No dia da realização da prova prática o candidato deverá chegar ao local, no mínimo, 30 (trinta) minutos 

antes de seu início.  
 
14.7 Os candidatos que realizarão a prova prática devem apresentar documento de identidade original, com foto, 

seguindo as orientações dadas para a identificação, de acordo com o item 11.9 deste Edital. 
 
14.8 Para realizar a prova prática, os candidatos deverão apresentar, ainda, a Carteira Nacional de Habilitação 

na categoria C ou superior, para os cargos de Mecânico e Operador de Máquinas; e, na categoria D ou 
superior, para Motorista 2 (carros pesados).  

 
14.9 Não será admitida, sob qualquer hipótese, a realização da prova pelo candidato que se apresentar após o 

horário determinado e sem a documentação solicitada. 
 
14.10  Não haverá repetição na execução de testes da prova prática, exceto por força de fatores de ordem técnica 

não provocada pelo candidato, a critério da coordenação responsável pela aplicação dos referidos testes. 
 
14.11 Por esta ser, também, de caráter eliminatório, o candidato que, obtiver nota na prova objetiva, de acordo 

com o item 14.1, não realizar a prova prática, estará automaticamente eliminado do Concurso Público. 
 
 
15 Da prova de títulos 
 
15.1 A prova de títulos somente será realizada para os candidatos classificados nas provas objetivas, para os 

seguintes cargos: 
 

a) Professor; 
b) Professor de Educação Física; 

 
15.2 A prova de títulos será realizada somente para os candidatos classificados, ou seja, que obtiverem nota 

igual ou superior a 5,00 (cinco) na prova objetiva, conforme o item 13.2 deste Edital. 
 
15.3  Somente os candidatos que forem classificados, nos termos do item 15.2 deverão apresentar a 

documentação para prova de títulos, considerando as orientações da tabela do item 15.4 deste Edital. 
 
15.4 Na prova de títulos, de caráter classificatório, a valorização dos títulos far-se-á da seguinte forma: 
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Item Origem do título Forma de comprovação 
Máximo de 

títulos 
Valor por 

título 
Pontuação 

máxima 

A 
Curso de 
Doutorado 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
ata de defesa da tese, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação 
vigente no período de realização do curso. 

1 2,00 2,00 

B 
Curso de 
Mestrado 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
ata de defesa da dissertação, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação 
vigente no período de realização do curso. 

1 1,50 1,50 

C 

Curso de 
Especialização, 
com carga horária 
mínima de 360 
horas 

Certificado/diploma devidamente registrado, ou 
declaração/atestado de conclusão de curso, 
acompanhado de histórico escolar, nos termos 
da legislação vigente no período de realização 
do curso. 

2 1,25 2,50 

D 

Curso de 
Especialização 
em curso, com 
carga horária 
mínima cursada 
de 120 horas 

Declaração/Atestado de matrícula, com 
disciplinas, frequência, avaliação e carga 
horária, contendo a carga horária já cursada, e 
nos termos da legislação vigente no período de 
realização do curso. 

1 0,50 0,50 

E 

Outro curso de 
graduação, desde 
que não seja 
considerado 
requisito mínimo 
para o cargo 

Diploma, devidamente registrado, acompanhado 
do histórico escolar, constando disciplinas, 
frequência, carga horária e avaliação, nos 
termos da legislação vigente no período de 
realização do curso. 

1 0,50 0,50 

F 

Curso de 
Magistério, desde 
que não seja 
considerado 
requisito mínimo 
para o cargo 

Certificado/diploma, devidamente registrado, 
acompanhado de histórico escolar, constando 
as disciplinas, frequência, carga horária e 
avaliação, nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso. 

1 0,50 0,50 

G 

Curso de 
Aperfeiçoamento, 
com carga horária 
mínima de 180 
horas 

Certificado/diploma expedido por Instituição de 
Educação Superior, devidamente registrado, 
acompanhado de histórico escolar, constando 
disciplinas, frequência, carga horária e 
avaliação, nos termos da legislação vigente no 
período de realização do curso. 
Obs.: Aperfeiçoamento abaixo de 180h deverá 
ser relacionado no item H. 

1 0,50 0,50 

H 
Curso de 
Extensão ou 
atualização 

Certificados registrados ou declarações, 
emitidos a partir de janeiro de 2010. A cada 40 
horas somadas, acrescenta-se 0,50 ponto (meio 
ponto) à nota da prova de títulos. 

- 0,50 2,00 

TOTAL 10,00 

 
15.5 A carga horária para cursos de aperfeiçoamento, citada na letra G, do item 15.4, atende à recomendação do 

Parecer CNE/CES n.º 263/2006, aprovado pela Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação 
(MEC), em 9 de novembro de 2006, em conformidade com o inciso III, do artigo 44 da Lei n.º 9396/1996, de 
20 de dezembro de 1996, que estabelece a Diretrizes e Bases da Educação Brasileira: 

 
(...) os cursos de aperfeiçoamento profissional voltam-se para o que o sujeito é e pode, isto é, 
destinam-se ao que o profissional graduado em nível superior é e pode exercer em seu trabalho, 
objetivando oferecer aprofundamentos ou inovações do que lhe é conhecido para que possa 
aprimorar-se em certas competências. Esse tipo de curso oferecido “após a graduação” pode 
ocupar-se de campos específicos da atividade profissional, inclusive a docente, com carga horária 
mínima de 180 horas, conferindo a seus concluintes certificado, desde que expedido por instituição 
de educação superior devidamente credenciada e que ministrou efetivamente o curso. 

 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312 – Fone/fax: (42) 3447-1222 – CEP: 84150-000 
http://www.sjtriunfo.pr.gov.br 

 

20 

15.6  Na prova de títulos cada candidato receberá uma nota igual à somatória dos pontos obtidos, sendo, no 
máximo, 10 (dez) pontos. 

 
15.7  Os títulos deverão ser cadastrados no local próprio no sistema de inscrições, e a comprovação da titulação 

deverá ser feita da seguinte forma: 
 
15.7.1  Os documentos dos candidatos devem ser entregues entre os dias 17 de março de 2014 e 19 de março 

de 2014, no serviço de protocolo da Prefeitura Municipal São João do Triunfo, Paraná, localizada à Rua 
Tenente Coronel Carlos Souza, 312, São João do Triunfo, Paraná, respeitando seu horário de 
atendimento, das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas), de 
forma organizada, separados por titulação. 

 
15.7.2  Os documentos deverão ser entregues em fotocópias autenticadas por cartório competente. Caso não 

estejam autenticadas serão desconsideradas. 
 
15.7.3  A Prefeitura Municipal de São João do Triunfo não se responsabilizará pela autenticação dos documentos 

da prova de títulos, pois o envelope deverá ser entregue lacrado. 
 
15.7.4 Para a comprovação de conclusão de curso de mestrado ou doutorado, será aceita fotocópia autenticada 

do certificado ou diploma, devidamente registrado, ou a ata de defesa da dissertação ou tese, 
acompanhado de histórico escolar, nos termos da legislação vigente no período de realização do curso, 
desde que constem as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária. 

 
15.7.5 Para comprovação de conclusão de curso de especialização, será aceita fotocópia autenticada do 

certificado, devidamente registrado, declaração ou atestados de conclusão de curso, acompanhado de 
histórico escolar, nos termos da legislação vigente no período de realização do curso, desde que constem 
as disciplinas cursadas, frequência, avaliação e carga horária. 

 
15.7.6 Os diplomas de conclusão de cursos expedidos por instituições estrangeiras serão considerados, se 

devidamente revalidados por instituição competente, na forma da legislação vigente, e deverão estar 
acompanhados de tradução pública juramentada. 

 
15.8  Não será admitido, em hipótese alguma, o pedido de inclusão de novos documentos após o dia 19 de 

março de 2014. 
 
15.9  Receberá nota 0 (zero) na prova de títulos o candidato que não entregar os títulos na forma, prazo e local 

estipulados neste Edital. 
 
15.9.1 Os candidatos aptos a realizarem prova de títulos, que não entregarem os documentos previstos na tabela 

do item 15.4 deste Edital, não serão eliminados do certame, pois a prova de títulos não tem caráter 
eliminatório, apenas classificatório. 

 
15.10  A prova de títulos será avaliada com base nos títulos relacionados no espaço próprio para isso, no sistema 

de inscrições do Concurso Público, conforme tabela do item 15.4 deste Edital. Documentos não 
relacionados nesse espaço, que é próprio para isso, serão ignorados na prova de títulos. 

 
15.11 Serão considerados os títulos a partir de 2010, no caso dos cursos de extensão e atualização, previstos no 

item H, da tabela do item 15.4 deste Edital. 
 
15.12 Não serão avaliados os documentos: 
 

a) entregues fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido neste Edital e no Edital de convocação 
para a realização da prova de títulos; 

b) que não forem relacionados no espaço próprio para isso, no sistema de inscrições do Concurso Público; 
c) que não preencherem devidamente os requisitos exigidos para sua comprovação; 
d) cuja fotocópia não esteja autenticada; 
e) cuja fotocópia esteja ilegível; 
f) sem tradução juramentada, se expedido fora do País. 
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15.13 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor, e respectivos 
registros e data, e se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições e dos 
órgãos expedidores e à perfeita avaliação do documento. 

 
15.14 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem aos limites máximos estabelecidos 

no item 15.4 deste Edital não serão considerados. 
 
15.15 Cada título será considerado uma única vez e para uma única finalidade. 
 
15.16 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. 
 
16 Da eliminação do candidato 
 
16.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que, além dos outros requisitos previstos neste Edital: 
 

a)  apresentar-se após o horário estabelecido para a realização das provas; 
b)  não comparecer à prova objetiva, seja qual for o motivo alegado; 
c)  não comparecer às provas práticas ou de aptidão física, caso tenha sido aprovado na prova objetiva; 
d) não apresentar um dos documentos de identidade exigidos nos termos do item 11.9 deste Edital, para 

a realização das provas; 
e)  ausentar-se da sala de prova, sem o acompanhamento do aplicador volante; 
f)  ausentar-se do local de prova, antes de decorrido o prazo mínimo, de acordo com o item 12.7; 
g)  ausentar-se do local de provas, durante sua realização, portando qualquer elemento mencionado no 

item 12.6 deste Edital; 
h) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadoras, livros, notas 

ou impressos não permitidos; 
i)  estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (pagers, 

celulares, etc.) que esteja proibido em decorrência do disposto no item 12.6 deste Edital; 
j)  utilizar de meios ilícitos para a execução da prova; 
k)  não devolver integralmente todo o material solicitado, contrariando os itens 12.10 e 12.11 deste Edital; 
l)  perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 
17 Do resultado final do Concurso Público 
 
17.1 A nota final (NF) dos candidatos classificados nos seguintes cargos públicos será apresentada em ordem 

decrescente do total de pontos obtidos, expresso com 2 (duas) casas decimais, sendo calculada pela média 
ponderada entre a nota da prova objetiva (NPO) que terá o peso 3,00 (três), e a nota da prova prática 
(NPT), que terá peso 7,00 (sete): NF = (NPO X 3) + (NPP X 7) / 10 

 
a) Mecânico; 
b) Motorista 2 (carros pesados);  
c) Operador de Máquinas; 
d) Eletricista de Instalação. 

 
17.2 A nota final (NF) dos candidatos classificados para os seguintes cargos públicos será apresentada em 

ordem decrescente do total de pontos obtidos, expresso com 2 (duas) casas decimais, sendo calculada pela 
média ponderada entre a nota da prova objetiva (NPO) que terá o peso 6,00 (seis), e a nota da prova de 
títulos (NPT), que terá peso 4,00 (quatro): NF = (NPO X 6) + (NPT X 4) / 10 

 
a) Professor; 
b) Professor de Educação Física; 

 
17.3 A nota final (NF) dos candidatos classificados nos demais cargos públicos, não citados nos itens 17.1 e 

17.2, será apresentada em ordem decrescente do total de pontos obtidos, expresso com 2 (duas) casas 
decimais, sendo a nota correspondente à prova objetiva. 

 
 
 



 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO 

ESTADO DO PARANÁ 
 

Rua Tenente Coronel Carlos Souza, 312 – Fone/fax: (42) 3447-1222 – CEP: 84150-000 
http://www.sjtriunfo.pr.gov.br 

 

22 

17.4 Em caso de empate terá preferência o candidato que: 
 

a) for o mais idoso; 
b) for sorteado em evento realizado em ato público. 

 
17.5 O resultado final preliminar do Concurso Público será divulgado no dia 8 de abril de 2014, sendo publicado 

em ordem de classificação, consignando-se as notas finais dos candidatos unicamente logo após o número 
de sua inscrição, e nome, divulgado no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br, a partir das 17h 
(dezessete horas) e no site da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná: 
http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/, e no órgão oficial de imprensa do Município. 

 
18 Dos recursos 
 
18.1 Serão admitidos pedidos de recurso quanto: 
 

a) ao indeferimento da inscrição e do pedido de atendimento especial; 
b) ao indeferimento do pedido de isenção de taxa de inscrição; 
b) ao conteúdo das provas objetivas e aos gabaritos provisórios; 
c) às notas das provas prática e de títulos; 
d) ao resultado final. 

 
18.2  Os recursos deverão ser registrados em espaço próprio do sistema de concursos, no site da Uniuv: 

concursopublico.uniuv.edu.br, até 1 (um) dia útil após a publicação do edital de homologação das inscrições, 
3 (três) dias úteis após a realização da prova objetiva, e 3 (três) dias úteis após a publicação das notas das 
provas da segunda fase, e do edital contendo o resultado final. 

 
18.3  Com exceção dos recursos previstos no item 18.1, não será concedida revisão de provas, segunda 

chamada, vistas ou recontagem de pontos das provas. 
 
18.4  Somente serão aceitos questionamentos devidamente fundamentados, contendo reclamação e 

justificativas, com as devidas alegações e comprovação de provas cabíveis para que, após análise 
criteriosa dos documentos apresentados, a CPSA, nomeada pela Uniuv, possa dar seu parecer. 

 
18.5  Não serão admitidos, em nenhuma hipótese, pedidos de revisão do julgamento dos recursos. 
 
18.6  As respostas aos recursos interpostos estarão disponíveis no mesmo local em que foram registrados, em 

espaço próprio, no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br, a partir de 5 (cinco) dias úteis contados da 
data de término do período de recursos. 

 
18.6.1 Cada candidato que protocolou recurso terá acesso exclusivamente à resposta que diz respeito ao seu 

questionamento. 
 
18.7 Poderão ser anuladas questões, modificadas respostas ou republicados resultados, com classificação de 

candidatos já divulgados, em decorrência de correções realizadas devido a conhecimento e provimento de 
recursos. 

 
18.8  Os pontos relativos às questões das provas objetivas, porventura anuladas, serão atribuídos a todos os 

candidatos que participaram da prova, independentemente de terem recorrido. 
 
18.9 Não serão aceitos recursos coletivos, somente aqueles registrados de maneira individual, por isso o 

candidato deve informar seu número de inscrição, além das informações solicitadas. 
 
18.10 Para que uma reclamação seja considerada não é necessário que vários candidatos registrem recursos 

sobre o mesmo caso, pois todos os que forem registrados serão analisados igualmente, desde que estejam 
de acordo com o item 18.4. 

 
18.11 Não serão aceitos pedidos de recurso via fax e/ou correio eletrônico (e-mail). 
 
18.12 Pedidos de recursos fora das especificações estabelecidas neste Edital serão preliminarmente indeferidos. 
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18.13 O pedido de recurso encaminhado fora dos períodos citados no item 18.2 ou em desacordo com a forma 

indicada no item 18 e seus subitens não será considerado. 
 
18.14 Recursos cujo teor desrespeite a CPSA serão preliminarmente indeferidos. 
 
19 Dos salários, jornada de trabalho e habilitação 
 
19.1 A remuneração mensal mínima de que trata os itens 2.2 e 2.3 refere-se aos salários iniciais, de acordo com 

a legislação vigente, e que sofrerão reajustes nas mesmas épocas e proporções definidas para todo o 
funcionalismo. 

 
19.2 Os requisitos básicos exigidos nos itens 2.2 e 2.3 deverão ser comprovados por ocasião da convocação 

para o preenchimento da vaga, ficando o candidato classificado sujeito às penalidades cabíveis e à perda 
de sua classificação, em caso de falsidade documental. 

 
19.3 O não comparecimento do candidato classificado no prazo estipulado na convocação para apresentação de 

documentos e preenchimento da vaga implicará sua desistência, facultando à Prefeitura Municipal de São 
João do Triunfo, Paraná, a convocação do candidato subsequente na lista de classificação. 

 
19.4  Caso o candidato não deseje ou não possa assumir de imediato, poderá, mediante requerimento próprio, 

solicitar para passar para o final da lista dos aprovados, ficando disponível para nova convocação, 
observada sempre a ordem de classificação e o prazo de validade do Concurso. 

 
20 Da nomeação e contratação 
 
20.1  Os candidatos aprovados neste Concurso Público aguardarão, a critério da autoridade competente, 

nomeação em caráter de provimento efetivo, de acordo com as vagas existentes. 
 
20.2  Os candidatos classificados serão nomeados e contratados, obedecendo-se, rigorosamente, à ordem de 

classificação decrescente no Concurso Público. 
 
21 Dos requisitos gerais para posse 
 
21.1 Os cargos e empregos públicos a serem preenchidos são aqueles relacionados no quadro dos itens 2.2 e 

2.3, para os quais é indispensável, além da aprovação no concurso, o cumprimento dos seguintes 
requisitos: 

 
21.1.1 Nacionalidade – ser brasileiro nato ou naturalizado. No caso de nacionalidade portuguesa, o candidato 

deverá estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento 
do gozo dos direitos políticos, na forma do disposto no artigo 13 do Decreto Federal n.º 70.436/1972, de 
18 de abril de 1972. 

 
21.1.2 Idade – ter, no mínimo 25 (vinte e cinco) anos, para o emprego de Mãe Social, e, no mínimo 18 (dezoito) 

anos para os outros cargos, completos até a data da posse. 
 
21.1.3. Escolaridade - ter concluído, até a data da posse, o Ensino Equivalente e possuir as condições 

específicas para cada cargo e emprego público, como habilitação legal para o exercício da profissão 
regulamentada, conforme segue: 

 
a) Auxiliar de Serviços Gerais (Feminino): Ensino Fundamental Completo; 
b) Auxiliar de Serviços Gerais (Masculino): Ensino Fundamental Completo; 
c) Mecânico: Ensino Fundamental Completo; 
d) Operador de Máquinas: Ensino Fundamental Completo; 
e) Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Poços: Ensino Médio Completo; 
f) Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Taió / Vitorinópolis: Ensino Médio Completo; 
g) Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Coxilhão Santa Rosa: Ensino Médio Completo; 
h) Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Barra Bonita: Ensino Médio Completo; 
i) Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Rio Baio I: Ensino Médio Completo; 
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j) Agente de Endemias: Ensino Médio Completo; 
k) Assistente Administrativo: Ensino Médio Completo; 
l) Eletricista de Instalação: Ensino Médio Completo; 
m) Fiscal de Tributos: Ensino Médio Completo; 
n) Monitor: Ensino Médio Completo; 
o) Motorista 2 (carros pesados): Ensino Médio Completo; 
p) Professor: Ensino Médio Completo, conclusão do curso de Magistério ou Normal; 
q) Técnico de Laboratório: Ensino Médio Completo; 
r) Técnico em Segurança do Trabalho: Ensino Médio Completo, conclusão do curso de Técnico em 

Segurança do Trabalho, com registro no órgão de classe; 
s) Arquiteto: graduação em Arquitetura e Urbanismo, com registro no órgão de classe; 
t) Assistente Social: graduação em Serviço Social, com registro no órgão de classe; 
u) Fonoaudiólogo: graduação em Fonoaudiologia, com registro no órgão de classe; 
v) Médico Ortopedista – graduação em Medicina, especialização em Ortopedia, com registro no órgão de 

classe; 
w) Médico Veterinário – graduação em Medicina Veterinária, com registro no órgão de classe; 
x) Nutricionista – graduação em Nutrição, com registro no órgão de classe; 
y) Professor de Educação Física – graduação em Licenciatura em Educação Física, com registro no órgão 

de classe; 
z) Psicólogo – graduação em Psicologia, com registro no órgão de classe; 

 
21.1.4 Serviço Militar – ser portador de certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, no caso de 

candidatos do sexo masculino. 
 
21.1.5 Situação Eleitoral – estar em dia com as obrigações eleitorais. 
 
21.1.6 Direitos Civis e Políticos – estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos. 
 
21.1.7 Antecedentes Criminais – não ter sido indiciado em inquérito policial; não ter sido condenado 

criminalmente por sentença transitada em julgado; ter sido exonerado no serviço nos últimos 36 meses. 
 
21.1.8 Aptidão Física e Mental – possuir aptidão física e mental para o exercício das funções do cargo ou 

emprego público. 
 
21.1.9 Inscrição no CPF/MF – ser inscrito no CPF/MF (Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da 

Fazenda). 
 
21.2 Além do estabelecido nos itens anteriores, no ato da contratação o candidato deverá ainda atender o que 

segue: 
 
21.2.1 Firmar documento declarando que não se encontra em situação de acúmulo ilegal de proventos, funções, 

empregos e cargos, nos termos do inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal. 
 
21.3 Apresentar cópias dos seguintes documentos, acompanhados dos originais, junto ao setor de Recursos 

Humanos da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná: 
 

a) uma foto 3X4 recente; 
b) carteira de Identidade; 
c) título de Eleitor; 
d) cadastro de Pessoa Física (CPF); 
e) certidão de Nascimento/Casamento;  
f) certidão de Nascimento dos filhos considerados dependentes; 
g) comprovante de quitação com as obrigações militares (homens); 
h) número do PIS/Pasep; 
i) comprovante de escolaridade exigido para o cargo ou emprego público; 
j) número da conta-corrente junto à instituição bancária oficial; 
k) comprovante de residência atualizado; 
l) certidão relativa à quitação eleitoral; 
m) certidão de antecedentes criminais; 
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n) registro no Conselho Regional de sua profissão, para os cargos públicos de  
Arquiteto, Assistente Social, Médico Ortopedista, Médico Veterinário, Nutricionista, Professor de 
Educação Física e Psicólogo, Técnico em Segurança do Trabalho; 

o) carteira nacional de habilitação na categoria C ou superior para o cargo de Mecânico e Operador de 
Máquinas, e carteira nacional de habilitação na categoria D ou superior para o cargo de Motorista 2 
(carros pesados);  

p) comprovação de residência no local onde atuarão, para os cargos de Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Poços, Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Taió / Vitorinópolis, Agente 
Comunitário de Saúde – Comunidade de Coxilhão Santa Rosa, Agente Comunitário de Saúde – 
Comunidade de Barra Bonita, Agente Comunitário de Saúde – Comunidade de Rio Baio I. 

 
21.4  Após a divulgação do edital de convocação o candidato terá o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, a 

critério da Administração, para apresentar a documentação constante no item 21.3. 
 
21.5 A não apresentação dos documentos em conformidade com este Edital impedirá a formalização do ato de 

posse, desclassificando o candidato do Concurso Público, podendo ser chamado o candidato subsequente 
na ordem de classificação geral do Concurso para tomar posse do cargo ou emprego público. 

 
21.6 Condições gerais: Apresentar todos os documentos e exames que se fizerem necessários por ocasião da 

contratação, a critério do setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 
Paraná. 

 
22 Da delegação de competência 
 
22.1 Fica delegada competência à Uniuv para: 
 

a) elaborar, coordenar, aplicar, julgar, corrigir e avaliar as provas objetiva, prática e de títulos; 
b) contratar especialistas individuais ou pessoas jurídicas de renomada reputação técnica, para elaboração 

de questões que se façam necessárias;  
b) analisar e julgar os recursos referentes a este Edital; 
c) enviar à Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, os resultados de todas as etapas do 

Concurso Público, com a devida antecedência, para competente divulgação; 
d) preparar e entregar à Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, o Relatório Final do Concurso 

Público. 
 
22.2 Fica reservada competência à Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, para: 
 

a) disponibilizar a todo e a qualquer tempo, para a Uniuv, informações e documentos solicitados a respeito 
do concurso, para perfeito andamento do provimento dos cargos e empregos públicos municipais; 

b) disponibilizar locais para a execução das provas do concurso, tantos quantos forem necessários, nos 
dias e horas estipulados, com a perfeita adequação de higiene, conservação, limpeza e arejamento; 

c) nomear Comissão Municipal Fiscalizadora do Concurso Público, indicando, no mínimo 2 (dois) membros 
que responderão pelo Executivo Municipal para contato direto com a Uniuv, em casos urgentes e 
emergenciais; 

d) manter, durante o período de inscrições e realização das provas, toda a equipe da Comissão 
Fiscalizadora do Concurso Público, à disposição da Uniuv, para dirimir eventuais dúvidas que possam 
surgir; 

e) providenciar a mobilização policial, médica emergencial e ambulatorial para o perfeito andamento do  
Concurso Público, na garantia das normas da segurança e saúde pública; 

f) disponibilizar equipe de segurança para o resguardo da perfeita execução do trabalho da Uniuv, fiscais e 
Comissão Fiscalizadora do Concurso, nos dias de aplicação das provas; 

g) promover a divulgação do Concurso Público, assim como a divulgação de seus resultados; 
h) disponibilizar vagas, de acordo com a necessidade da Administração Municipal, considerando os cargos 

ofertados neste Concurso Público, e obedecendo ao período de validade do certame; 
i) homologar o resultado final e realizar a convocação dos classificados, de acordo com o número de vagas 

existentes. 
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23 Das disposições finais 
 
23.1 Quaisquer dúvidas relacionadas ao Concurso Público deverão ser encaminhadas por e-mail 

(concursopublico@uniuv.edu.br), e, se julgadas pertinentes pela CPSA, serão respondidas 
preferencialmente dessa forma. 

 
23.2 Não serão fornecidos ao candidato classificado qualquer documento comprobatório de classificação no 

presente Concurso Público, valendo para esse fim a homologação do resultado final do Concurso, publicada 
no órgão oficial de imprensa do Município de São João do Triunfo. 

 
23.3  Todas as informações referentes a este Edital serão realizadas a partir das 17h (dezessete horas), incluindo 

o registro e as respostas de recursos. 
 
23.4 A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer 

tempo, em especial, por ocasião da posse ou contratação, acarretará a nulidade da inscrição, com todas as 
suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal. 

 
23.5  O comunicado de convocação dos candidatos aprovados será publicado no quadro de editais e no site da 

Prefeitura Municipal: http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/, sob responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 
João do Triunfo, Paraná, não cabendo, portanto, qualquer reclamação, por parte do candidato, sobre sua 
convocação para posse. 

 
23.6  O não atendimento, pelo candidato, das condições estabelecidas neste Edital, implicará sua eliminação do 

Concurso Público, a qualquer tempo. 
 
23.7 É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar os Editais, comunicados e demais publicações 

referentes a este Concurso Público por meio de publicação no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br, 
no site e no quadro de editais da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná: 
http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/. 

 
23.8  As despesas relativas à participação no Concurso Público serão de responsabilidade do candidato. 
 
23.9 Como a homologação dos resultados deste Concurso Público são de responsabilidade da Prefeitura 

Municipal de São João do Triunfo, Paraná, todas as divulgações referentes às contratações dos candidatos 
homologados deverão ser acompanhadas por meio do site da Prefeitura: http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/. 

 
23.10 A aprovação do candidato, além do número de vagas ofertadas neste Edital, não assegurará o direito ao 

seu ingresso automático no cargo ou emprego para o qual se habilitou, mas apenas a expectativa de ser 
nele investido. 

 
23.11 Os casos omissos serão resolvidos pela CPSA, nomeada pela Uniuv, ad referendum da Prefeitura Municipal 

de São João do Triunfo, Paraná, que será representada nos atos alusivos ao certame, pela Comissão 
nomeada pela Prefeitura Municipal. 

 
23.12 A CPSA, nomeada pela Uniuv, a qualquer tempo, reserva-se o direito de republicar os gabaritos, notas e 

classificação dos candidatos quando identificados erros ou incorreções, mesmo que não tenham sido 
detectadas em decorrência de recursos. 

 
23.13 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Edital, somente, poderão ser realizadas por intermédio de 

outro Edital. 
 
23.14 A CPSA poderá, por motivos relevantes, cancelar ou anular as provas, devendo os candidatos afetados 

submeterem-se a novas provas em datas e locais fixados pela Comissão, sem necessidade de pagamento 
de nova taxa de inscrição. 

 
23.15 O presente Edital será também afixado, juntamente com seus anexos, no quadro de editais e publicado no 

site da Prefeitura Municipal São João do Triunfo, Paraná: http://www.sjtriunfo.pr.gov.br/, bem como será 
publicado no órgão de imprensa oficial do Município, e no site da Uniuv: concursopublico.uniuv.edu.br. 
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23.16 Quaisquer questões relacionadas ao Concurso Público que não possam ser solucionadas consensualmente 

serão dirimidas junto ao foro da Comarca de São João do Triunfo, Paraná. 
 

Registre-se e Publique-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Triunfo, 22 de janeiro de 2014. 
 

MARCELO HAUAGGE DISTÉFANO 
Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA EM CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, PARANÁ 

 
EDITAL N.º 001/2014, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 

 
ANEXO I – ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS 

 
CARGOS PÚBLICOS 

 
Nível Fundamental 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO) 
Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 
acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; Auxilia os 
serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, 
visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; Efetua limpeza e conservação dos prédios públicos, 
assim como, áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, capinando, limpando, 
lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; Auxilia o motorista nas 
atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforço físico 
e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; Auxilia na preparação de rua para a 
execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a 
conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias; Auxilia nas instalações e manutenções 
elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das 
instalações; Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os 
e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; Auxilia no 
assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; Zela 
pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos 
locais adequados; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) 
Auxilia nos serviços de armazenagem de materiais leves e pesados, tais como cal, cimento, areia, tijolos e outros, 
acondicionando-os em prateleiras ou pátios dos almoxarifados, para assegurar o estoque dos mesmos; Auxilia os 
serviços de jardinagem, aparando gramas, preparando a terra, plantando sementes e mudas, podando árvores, 
visando conservar, cultivar e embelezar canteiros em geral; Efetua limpeza e conservação dos prédios públicos, 
assim como, áreas verdes, praças, terrenos baldios, ruas e outros logradouros públicos, capinando, limpando, 
lavando, varrendo, transportando entulhos, visando melhorar o aspecto do município; Auxilia o motorista nas 
atividades de carregamento, descarregamento e entrega de materiais e mercadorias, valendo-se de esforço físico 
e/ou outros recursos, visando contribuir para a execução dos trabalhos; Auxilia na preparação de rua para a 
execução de serviços de pavimentação, compactando o solo, esparramando terra, pedra, para manter a 
conservação dos trechos desgastados ou na abertura de novas vias; Auxilia nas instalações e manutenções 
elétricas, fornecendo materiais necessários e utilizando ferramentas manuais, para estruturar a parte geral das 
instalações; Apreende animais soltos em vias públicas tais como cavalo, vaca, cachorros, cabritos etc., laçando-os 
e conduzindo-os ao local apropriado, para evitar acidentes e garantir a saúde da população; Auxilia no 
assentamento de tubos de concreto, transportando-os e/ou segurando-os para garantir a correta instalação; Zela 
pela conservação das ferramentas, utensílios e equipamentos de trabalho, recolhendo-os e armazenando-os nos 
locais adequados; Executa outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato. 
 
MECÂNICO 
Elabora planos de manutenção de veículos; Realiza manutenções de motores, sistemas e partes de veículos 
automotores. Substitui peças, repara e testa desempenho de componentes e sistemas de veículos; Trabalha em 
conformidade com normas e procedimentos técnicos, de qualidade, de segurança e de preservação do meio 
ambiente; Atuar na recuperação, conservação e manutenção de máquinas pesadas como esteira, patrola, retro 
escavadeira, pá carregadeira entre outros, caminhões e veículos leves. Verificar as condições de funcionamento; 
regular e reparar sistemas de freios; desmontar e montar motores e caixa de transmissão; reparar transmissão 
automática e outros componentes; socorrer veículos e máquinas avariadas, zelar pela guarda e conservação dos 
equipamentos e materiais utilizados; executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, 
associadas a sua especialidade e ambiente organizacional. Executa outras atividades correlatas ao cargo. 
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OPERADOR DE MÁQUINAS 
Zela pela conservação e limpeza das máquinas, acessórios e ferramentas, que utiliza na execução de suas 
tarefas; Opera máquinas montadas sobre rodas ou sobre esteiras e providas de pá mecânica ou caçamba, para 
escavar e mover terra, pedras, areia, cascalho e materiais análogos; Opera máquinas de abrir canais de 
drenagem, abastecimento de água, petróleo, gás e outros; Opera equipamento de dragagem para aprofundar e 
alargar leito de rio ou canal, ou extrair areia e cascalho; opera máquinas providas de martelo acionado 
mecanicamente ou de queda livre, para cravar estacas de madeira, de concreto ou de aço, em terreno seco ou 
submerso; Opera máquinas providas de lâminas para nivelar solos, na construção de edifícios, pistas, estradas e 
outras obras; Opera máquinas providas de rolos compressores, para compactar e aplainar os materiais utilizados 
na construção de estradas; Opera máquinas para estender camadas de asfalto ou de betume, acionando os 
dispositivos, para posicioná-la segundo as necessidades do trabalho. Movimenta a máquina, acionando seus 
pedais e alavancas de comando, corte, elevação e abertura, assim como seus comandos de tração e os 
hidráulicos, para escavar, carregar, levantar, descarregar material, mover pedra, terra e materiais similares; 
Executa serviços de terraplanagem, tais como remoção, distribuição e nivelamento de superfícies, cortes de 
barrancos, acabamento e outros. Providencia o abastecimento de combustível, água e lubrificantes nas máquinas 
sob sua responsabilidade; Conduz a máquina, acionando o motor e manipulando os dispositivos, para posicioná-
los, segundo as necessidades de trabalho; Executa as tarefas relativas a verter, em caminhões e veículos de 
carga pesada, os materiais escavados, para o transporte dos mesmos; Executa outras atividades correlatas ao 
cargo. 
 

Nível Médio 
 

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE POÇOS 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Estimular continuadamente a organização comunitária, participando de reuniões e discussões sobre temas 
relativos à melhoria da qualidade de vida da população, visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade 
e os serviços de saúde do Município. Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibilidades, 
necessidades e dinâmica social da comunidade e orientando-a quanto a utilização adequada dos serviços de 
saúde. Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos 
ocorridos, assim como identificar cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as gestantes e 
crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares. Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e 
associações da comunidade. Executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde 
tais como: acompanhamento a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil, incentivo ao aleitamento 
materno, garantia do cumprimento do calendário de vacinação que se fizerem necessárias ao controle de doenças 
diarreicas, infecções respiratórias agudas, alternativas alimentares utilização de medicina popular, promoções de 
ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em saúde. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE TAIÓ / VITORINÓPOLIS 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Estimular continuadamente a organização comunitária, participando de reuniões e discussões sobre temas 
relativos à melhoria da qualidade de vida da população, visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade 
e os serviços de saúde do Município. Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibilidades, 
necessidades e dinâmica social da comunidade e orientando-a quanto a utilização adequada dos serviços de 
saúde. Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos 
ocorridos, assim como identificar cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as gestantes e 
crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares. Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e 
associações da comunidade. Executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde 
tais como: acompanhamento a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil, incentivo ao aleitamento 
materno, garantia do cumprimento do calendário de vacinação que se fizerem necessárias ao controle de doenças 
diarreicas, infecções respiratórias agudas, alternativas alimentares utilização de medicina popular, promoções de 
ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em saúde. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE COXILHÃO SANTA ROSA 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
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Estimular continuadamente a organização comunitária, participando de reuniões e discussões sobre temas 
relativos à melhoria da qualidade de vida da população, visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade 
e os serviços de saúde do Município. Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibilidades, 
necessidades e dinâmica social da comunidade e orientando-a quanto a utilização adequada dos serviços de 
saúde. Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos 
ocorridos, assim como identificar cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as gestantes e 
crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares. Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e 
associações da comunidade. Executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde 
tais como: acompanhamento a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil, incentivo ao aleitamento 
materno, garantia do cumprimento do calendário de vacinação que se fizerem necessárias ao controle de doenças 
diarreicas, infecções respiratórias agudas, alternativas alimentares utilização de medicina popular, promoções de 
ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em saúde. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE BARRA BONITA 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Estimular continuadamente a organização comunitária, participando de reuniões e discussões sobre temas 
relativos à melhoria da qualidade de vida da população, visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade 
e os serviços de saúde do Município. Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibilidades, 
necessidades e dinâmica social da comunidade e orientando-a quanto a utilização adequada dos serviços de 
saúde. Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos 
ocorridos, assim como identificar cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as gestantes e 
crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares. Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e 
associações da comunidade. Executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde 
tais como: acompanhamento a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil, incentivo ao aleitamento 
materno, garantia do cumprimento do calendário de vacinação que se fizerem necessárias ao controle de doenças 
diarreicas, infecções respiratórias agudas, alternativas alimentares utilização de medicina popular, promoções de 
ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em saúde. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE RIO BAIO I 
Exercer atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, 
individuais ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do Sistema Único de Saúde – SUS. 
Estimular continuadamente a organização comunitária, participando de reuniões e discussões sobre temas 
relativos à melhoria da qualidade de vida da população, visando fortalecer os elos de ligação entre a comunidade 
e os serviços de saúde do Município. Informar aos integrantes da equipe de saúde as disponibilidades, 
necessidades e dinâmica social da comunidade e orientando-a quanto a utilização adequada dos serviços de 
saúde. Registrar nascimentos, doenças de notificação compulsória e de vigilância epidemiológica e óbitos 
ocorridos, assim como identificar cadastrar todas as famílias de sua área de abrangência e todas as gestantes e 
crianças de 0 a 6 anos, através de visitas domiciliares. Atuar integrado as instituições governamentais, grupos e 
associações da comunidade. Executar, dentro de seu nível de competência, ações e atividades básicas de saúde 
tais como: acompanhamento a gestantes, desenvolvimento e crescimento infantil, incentivo ao aleitamento 
materno, garantia do cumprimento do calendário de vacinação que se fizerem necessárias ao controle de doenças 
diarreicas, infecções respiratórias agudas, alternativas alimentares utilização de medicina popular, promoções de 
ações de saneamento e melhoria do meio ambiente e educação em saúde. Exercer outras responsabilidades / 
atribuições correlatas. 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 
Visita domicílios periodicamente, conforme orientações da coordenação da área de saúde; Rastrear e combater 
focos de doenças específicas; auxiliar na promoção da educação sanitária e ambiental; participar de campanhas 
preventivas; incentivar atividades comunitárias; participar de atividades entre UBS, autoridades e comunidade; 
participar de reuniões profissionais; executar tarefas administrativas relativas ao seu trabalho; visitar residências, 
estabelecimentos comerciais, industriais e outros relacionados com a prevenção da dengue no município; vistoriar 
terrenos baldios; localizar e eliminar focos e criadouros; realizar tratamento focal, aplicação de larvicida 
(organofosforado) em vasos e plantas, pneus, tambores e outros; realizar pesquisa larvária em pontos 
estratégicos; realizar levantamento de índice (larvário) em imóveis existentes na cidade, de acordo coma 
classificação endêmica do Município; fazer orientação sobre o mosquito Aedes Aegypti e como evitar a dengue, 
em todas as visitas; preencher formulários; atualizar mapeamento; participar de reuniões e cursos de formação e 
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educação continuada, correlatos à prevenção da dengue; realizar outras ações e atividades, que sejam definidas 
no planejamento local e/ ou da equipe; executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade ou 
correlatas determinadas pelo superior imediato, em todo âmbito do município. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Desenvolver atividades na prestação de serviços de assistência administrativa quanto à manutenção da 
normalidade das rotinas de trabalho que requerem adequados padrões de qualidade, prazo e quantidade, 
mediante coordenação, orientação e acompanhamento de sua execução, condução e direcionamento para as 
metas e objetivos definidos. Coordenar, supervisionar, orientar e executar o recebimento, atendimento e 
suprimento de materiais, armazenando-os conforme normas técnicas e de segurança, objetivando o controle 
adequado de estoque e o suprimento das unidades da Prefeitura. Agilizar as rotinas de trabalho tornando-as, 
consistentes e seguras, agindo sobre a orientação e direcionamento do trabalho em equipe, visando otimizar a 
execução do trabalho. Fornecer subsídios para tomadas de decisão e estudos técnicos, efetuando levantamento 
de dados, preparando e redigindo relatório e demonstrativos, contendo informações exatas e consistentes. 
Contribuir para agilização dos processos em andamento, instruindo, informando e organizando corretamente a 
documentação inerente à sua área em prazos inferiores aos estipulados em lei. Assegurar o preenchimento e a 
emissão de todos os formulários e documentos sem erros, procedendo conforme normas regulamentares 
estabelecidas ao longo de toda a gestão governamental. Manter o pleno funcionamento das máquinas, móveis e 
equipamentos de escritório mediante planejamento sistemático de manutenção preventiva, reduzindo para zero o 
número de horas paradas por falta de recursos materiais. Atuar de forma pro ativa em seu campo de trabalho, 
através de permanente atualização quanto a legislação vigente e as novas técnicas administrativas/ operacionais, 
incorporando esta postura à sua rotina. Eficientizar o controle sobre o fundo fixo de sua área, administrando as 
concessões, adiantamentos e prestação de contas com as devidas comprovações durante a periodicidade 
previamente estabelecida. Assegurar o adequado controle dos documentos inerentes à instituição, dando baixas 
em livros, preenchendo documento e formulários diversos, organizando boletins municipais, efetuando 
arquivamento de toda a documentação de forma sistêmica e estruturada seguindo rotinas e padrões operacionais 
devidamente definidos. Procurar verificar a exatidão e precisão dos dados informados, conferindo saldos de 
contas, balanços e balancetes, para evitar problemas com a fiscalização e retrabalho. Fornecer subsídios e 
informações para o adequado controle e apresentação da instituição. Exercer outras responsabilidades/ 
atribuições correlatas. 
 
ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO 
Executar serviços de instalação e manutenção da rede elétrica nas dependências dos prédios públicos municipais. 
Instalar, substituir e remover aparelhos de ar condicionado, motores, bombas de água, geradores, pontos de luz, 
braços de iluminação, fiação, lâmpadas, interruptores, disjuntores e demais equipamentos e peças de instalações 
componentes do sistema elétrico dos prédios municipais da prefeitura Revisar e manter em perfeito estado de 
funcionamento o sistema e as instalações elétricas dos prédios da prefeitura. Requisitar material de reposição 
para efetuar os serviços de manutenção preventiva dos sistemas elétricos da Prefeitura. Utilizar equipamentos e 
instrumentos de medição de corrente elétrica, tensão, amperagem e outros serviços de manutenção realizados. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Fiscalizar tributos municipais junto a estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço e demais entidades, 
bem como verificar a regularidade das escritas em livros e registros fiscais instituídos pela legislação específica; 
lavrar autos de infração e apreensão bem como termos de exame de escrita, fiança, responsabilidade, intimação e 
documentos correlatos; elaborar planos de fiscalização objetivando a racionalização dos trabalhos nos órgãos, 
coligindo, examinando e preparando elementos necessários à execução da fiscalização externa; fornecer 
elementos para o aperfeiçoamento de manuais de fiscalização, identificando rotinas e procedimentos; efetuar 
perícias contábil-fiscais especializadas, realizando as diligências necessárias; intimar contribuintes a apresentar 
em prazo determinado os livros e documentos não exibidos à fiscalização; proceder à fiscalização de tributos nos 
documentos em poder dos contribuintes e investigar a evasão ou fraude no pagamento de impostos; dar parecer 
nos pedidos de isenção fiscal e recursos aos valores tributados; fornecer elementos para a avaliação da 
produtividade de ação fiscal empreendida, bem como efetuar relatórios sobre as fiscalizações efetuadas; prestar 
aos contribuintes esclarecimentos fiscais, em plantões fiscais ou através de meios de comunicação disponíveis; 
executar outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional. Executar outras tarefas correlatas, 
conforme necessidade ou a critério de seu superior. 
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MONITOR 
Desenvolver atividades relativas à mediação entre recursos tecnológicos e a prática educativa escolar. Orientar e 
apoiar a comunidade escolar na utilização dos equipamentos tecnológicos disponíveis. Preparar apresentações d 
materiais didáticos para os educadores. Disseminar a prática de utilização dos recursos tecnológicos 
(planejamento, organização, execução e controle de utilização dos equipamentos). Indicar novos mecanismos 
tecnológicos para a ampliação e atualização do acervo. Zelar pela manutenção, controle e armazenamento dos 
equipamentos tecnológicos da unidade escolar. Exercer outras responsabilidades/ atribuições correlatas. 
 
MOTORISTA 2 (CARROS PESADOS) 
Atividades que envolvam a execução de trabalhos relacionados com a condução e conservação de veículos 
pesados do município. Dirigir caçambas, caminhões e ônibus, destinados ao transporte de cargas e passageiros; 
auxiliar na acomodação de cargas e pessoas no veículo, ajudar também na descarga, quando necessário; 
recolher o veículo à garagem quando concluída a jornada de trabalho; fazer reparos de emergência; manter os 
veículos em perfeitas condições de uso, limpando-o por dentro e por fora, encarregar-se dos transportes de carga 
que lhe forem confiados; Providenciar no abastecimento de combustíveis, água e óleo; comunicar ao seu superior 
imediato qualquer anomalia verificada no funcionamento do veículo; Executar outras tarefas afins. 
 
PROFESSOR  
Ministram aulas no ensino fundamental de 1ª a 4ª séries, ensinando os alunos com técnicas de alfabetização, 
expressão artística e corporal; exercem atividades de planejamento do ano letivo, discutindo a proposta da escola, 
participando da definição da proposta pedagógica, fixando metas, definindo objetivos e cronogramas e 
selecionando conteúdos; preparam aulas, pesquisando e selecionando materiais e informações; diagnosticam a 
realidade dos alunos e avaliam seu conhecimento, acompanhando o processo de desenvolvimento dos alunos e 
aplicando instrumentos de avaliação; podem interagir com a comunidade escolar, buscando conscientizá-la sobre 
temas fundamentais para a cidadania e a qualidade de vida. Ensinam e cuidam de alunos na faixa de zero a seis 
ano; orientam a construção do conhecimento; elaboram projetos pedagógicos; planejam ações didáticas e avaliam 
o desempenho dos alunos. Preparam material pedagógico; organizam o trabalho. No desenvolvimento das 
atividades, mobilizam um conjunto de capacidades comunicativas. Dão aulas em escolas de zonas rurais e de 
regiões remotas do país; ensinam a ler, escrever e calcular; preparam aulas, material didático e planejam o ano 
letivo. Avaliam alunos e supervisionam suas atividades. Realizam procedimentos administrativos. No 
desenvolvimento das atividades, comunicam-se com os alunos, pais, equipe escolar e comunidade. 
 
TÉCNICO EM LABORATÓRIO 
Receber, coletar, preparar, examinar e distribuir materiais, de acordo com a área de atuação, efetuando os testes 
necessários, procedendo aos registros, cálculos e demais procedimentos pertinentes, para subsidiar os trabalhos; 
preparar e usar soluções, amostras substratos, lâminas, peças e outros materiais por meio de aparelhagem e 
técnicas específicas, de acordo com a determinação dos profissionais da área de atuação; analisar materiais e 
substâncias em geral, utilizando métodos específicos para cada caso; observar os sinais registrados, em gráficos 
dados observados; regular, controlar e operar os aparelhos de acordo com os tipos de testes solicitados, 
adequando-os aos objetivos do trabalho; e executar outras tarefas de mesma natureza e nível de dificuldade ou 
correlatas determinadas pelo superior imediato, em todo âmbito do município.  
 

Nível Técnico 
 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Orientar os diversos órgãos do departamento em assuntos de segurança do trabalho; elaborar normas e 
regulamentos internos de segurança do trabalho; inspecionar as áreas de funcionamento de administração, bem 
como seus equipamentos; enviar relatórios periódicos às diversas unidades administrativas, comunicando a 
existência de riscos, a ocorrência de acidentes do trabalho; inspecionar o funcionamento e a observância da 
utilização dos equipamentos de segurança; supervisionar as atividades de combate a incêndio e de salvamento; 
providenciar na manutenção rotineira, na distribuição, na instalação e no controle  dos equipamentos de proteção 
contra incêndios; contatar os órgãos de suprimento quanto a especificação de materiais e equipamentos, cuja 
armazenagem ou funcionamento estejam sujeitos a riscos; proceder análises de acidentes, investigação das 
causas e propostas de medidas preventivas e corretivas; manter cadastro e fazer análises estatísticas dos 
acidentes, a fim de orientar a prevenção de acidentes (CIPA); articular-se com o órgão de medicina do trabalho, 
visando o estudo e solução de problemas comuns; delimitar as áreas de periculosidade e insalubridade, de acordo 
com a legislação vigente; executar outras tarefas afins. 
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Nível Superior 
 
ARQUITETO 
Atender profissionais da construção civil, realizando consultas em leis, decretos, normas, memorandos, 
informações técnicas, tabelas e dados cadastrais, visando atender às solicitações e demandas. Verificar projetos 
de urbanização em terrenos e áreas, consultando leis, mapas e dados cadastrais, informando e dando pareceres 
sobre as diversas solicitações e consultas. Avaliar a documentação quanto aos dados técnicos dos imóveis, 
verificando a sua validade e a adequação às exigências estabelecidas em legislação. Realizar vistorias “in loco” 
em áreas e imóveis, visando conferir as suas características físicas, topográficas e arquitetônicas. Executar 
trabalhos de perícia e avaliação e elaboração de leis na área de projetos de engenharia civil, parcelamento do uso 
do solo e paisagismo. Elaborar projetos paisagísticos em geral, que levem em conta as características de 
paisagem como um todo. Coordenar, elaborar e implantar projetos que considerem o valor cênico da paisagem, 
adequado à interferência do homem com o ambiente. Identificar, analisar e coordenar as características 
específicas dos espaços abertos, para sua utilização racional, objetivando manter a harmonia do meio ambiente. 
Prestar assessoria técnica na elaboração e execução de programas e projetos ligados ao paisagismo, recreação e 
locais destinados à realização de eventos em geral. Participar de programas de educação ambiental. Analisar 
projetos paisagísticos e orientar na escolha de árvores apropriadas para cada local. Participar na elaboração de 
relatórios analíticos de acompanhamento da execução de projetos e obras, relacionadas ao controle de erosão e 
proteção ao meio ambiente. Elaborar projetos paisagísticos e arquitetônicos e acompanhar a execução de 
parques, praças, jardinetes, fontes, monumentos e outras obras de caráter artístico. Montar processos licitatórios 
de obras, com especificações técnicas, quantitativas e de custos, bem como fiscalizar o cumprimento do 
cronograma estabelecido e orientar o pessoal na execução das obras. Organizar e promover as atividades 
relacionadas com projeto, construção, reconstrução, adaptação, reparo, ampliação, conservação, melhoria, 
manutenção e implantação do patrimônio. Desenvolver e Coordenar a implantação de projetos, visando a 
produção de dados gráficos digitais para geoprocessamento, a partir de levantamentos cadastrais e ambientais. 
Organizar e supervisionar as atividades inerentes a pesquisas de mercado e composição de custos de obras e/ou 
serviços. Elaborar relatórios, medições e acompanhamentos físico-financeiros da obra. Executar e supervisionar 
serviços por administração direta ou contratada, na execução de obras de construção, reconstrução, ampliação, 
reparação, manutenção e melhoramentos dos prédios públicos. Elaborar projetos arquitetônicos. Desempenhar 
outras atividades correlatas. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Desenvolver atividades de elaboração, coordenação, execução, supervisão e avaliação de políticas sociais, assim 
como, de estudos, pesquisas, planos, programas e projetos da área social. Elaborar, implementar, executar e 
avaliar políticas sociais. Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos, programas e projetos que sejam do âmbito 
de atuação do Serviço Social. Encaminhar providências, e prestar orientação social a indivíduos, grupos e à 
população. Orientar indivíduos e grupos de diferentes segmentos sociais no sentido de identificar recursos e de 
fazer uso dos mesmos no atendimento e na defesa de seus direitos. Planejar, organizar e administrar benefícios e 
Serviços Sociais, no âmbito da Prefeitura Municipal. Planejar, executar e avaliar pesquisas que possam contribuir 
para a análise da realidade social do Município e para subsidiar ações governamentais. Prestar assessoria e 
consultoria a órgãos da administração direta do Município, com relação às matérias relacionadas a Serviço Social. 
Exercer outras responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
FONOAUDIÓLOGO 
Atividades de pesquisas, supervisão, coordenação e execução relativa à prevenção e recuperação da saúde 
individual e coletiva, no que se refere à área de comunicação oral e escrita, voz e audição; desenvolver trabalho 
de prevenção no que se refere à área de comunicação oral e escrita, voz e audição; participar de equipes de 
diagnóstico, realizando avaliação da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar terapia fonoaudiológica 
dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e da 
voz e da fala; colocar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências; projetar, dirigir ou efetuar pesquisas 
fonoaudiológicas promovidas por entidades públicas, privadas e de economia mista; lecionar teoria e prática 
fonoaudiológicas; dirigir serviços de fonoaudiologia em estabelecimentos públicos, autárquicos e mistos; 
supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos  e práticos de fonoaudiologia; assessorar órgãos e 
estabelecimentos públicos, autárquicos ou mistos, no campo da fonoaudiologia; participar da equipe de orientação 
e planejamento escolar, inserindo aspectos preventivos ligados a assuntos fonoaudiológicos; dar parecer 
fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição; realizar outras atividades inerente à sua 
formação curricular universitária; realizar atividades vinculadas às técnicas psicomotoras, quando destinadas à 
correção de distúrbios auditivos ou de linguagem; participar da equipe multidisciplinar na recuperação e na 
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reabilitação do paciente; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à categoria funcional, 
estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Profissional da medicina especializado no diagnóstico e tratamento de lesões e disfunções no sistema locomotor, 
ou seja, nos músculos e ossos das mãos, braços, pés, pernas, coluna, quadril, etc. É de responsabilidade desse 
profissional promover o tratamento e posterior reabilitação do sistema lesionado, além de zelar pelo bem-estar e 
pela prevenção de possíveis lesões. A ortopedia está intimamente ligada à Traumatologia, que é a ciência que 
trata dos traumas no sistema locomotor, sendo assim, o ortopedista pode optar em se especializar também nessa 
área. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Supervisionar e coordenar à execução de programas que envolvam a orientação e controle de praticas 
concernente à defesa sanitária animal e a aplicação de medidas de saúde pública no tocante as doenças de 
animais transmissíveis ao homem; praticar a clínica veterinária em todas as suas modalidades; coordenar e 
prestar assistência técnica, sanitária, alimentar a animais; participar da padronização de métodos e técnicas de 
inquérito epidemiológico de zoonoses de interesse para a saúde humana, doenças de origem bacteriana ou 
virótica e as intoxicações produzidas por animais peçonhentos; ministrar palestras informativas sobre zoonoses; 
promover a fiscalização zoosanitária; programar coordenar e executar atividades relativas a higiene, vigilância e 
registro de alimentos, bebidas e embalagens, participando de equipe multidisciplinar, assegurando condições 
sanitárias de consumo, visando a prevenir surtos de doenças transmitidas por alimentos; coordenar e 
supervisionar o controle da população de cães, verificando a necessidade de esterilização de fêmeas apreendidas 
e realizar procedimentos de eutanásia quando necessário. Executar quaisquer outros encargos semelhantes, 
pertinentes à categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão. 
 
NUTRICIONISTA 
Desenvolver atividades de planejamento, coordenação e supervisão de serviços ou programas relativos a 
educação alimentar e nutrição. Elaborar, implantar, manter e avaliar planos e/ou programas de alimentação e 
nutrição a população. Coordenar e propor adoção de normas, padrões e métodos de educação e assistência 
alimentar, nos estabelecimentos escolares, hospitalares e outros. Prestar informações técnicas para divulgação de 
normas e métodos de higiene alimentar, visando a proteção materno infantil e dos doentes. Elaborar diagnóstico, 
examinando as condições alimentares e de nutrição da população. Planejar, coordenar e executar e/ou 
supervisionar programas educativos para criação, readaptação ou alteração de hábitos e regimes alimentares 
adequados a população. Registrar consultas elaborando dietas, sob orientação médica como complemento do 
tratamento ao paciente. Orientar o trabalho do pessoal auxiliar, supervisionando o preparo, distribuição das 
refeições, recebimento dos gêneros alimentícios, sua armazenagem e distribuição para possibilitar um melhor 
rendimento do serviço. Zelar pela ordem e manutenção das condições higiênicas e de segurança no ambiente de 
trabalho. Registrar em prontuário consultas e/ou atendimentos prestados aos clientes, assim como efetuar registro 
de despesas e de pessoas que recebem refeições, fazendo anotações em formulários apropriados para estimular 
custos médios de alimentação. Inspecionar, orientar e executar atividades relacionadas com a inspeção de saúde 
nos estabelecimentos com base na legislação vigente, bem como lavrar autos de apreensão, infração e interdição, 
aplicando corretamente o poder de polícia, usando como ponto de apoio a legislação vigente. Exercer outras 
responsabilidades / atribuições correlatas. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Desenvolvem, com crianças, jovens e adultos, atividades físicas; ensinam técnicas desportivas; realizam 
treinamentos especializados com atletas de diferentes esportes; instruem-lhes acerca dos princípios e regras 
inerentes a cada um deles; avaliam e supervisionam o preparo físico dos atletas; acompanham e supervisionam 
as práticas desportivas; elaboram informes técnicos e científicos nas áreas de atividades físicas e do desporto. 
 
PSICÓLOGO 
Reunir, interpretar e aplicar dados científicos relativos ao comportamento humano e ao mecanismo psíquico; 
analisar os fatores psicológicos visando o diagnóstico, o tratamento e a prevenção dos transtornos emocionais da 
personalidade, propondo as soluções convenientes; participar do planejamento, execução e avaliação nas áreas 
de Educação, Saúde e Trabalho, tendo em vista a orientação psicopedagógica, a preservação da saúde mental e 
o ajustamento profissional; participar da elaboração, aplicação e interpretação de testes psicológicos e de 
desenvolvimento educacional, objetivando a orientação psicopedagógica e o ajustamento pessoal e profissional; 
colaborar com médicos, assistentes sociais e outros profissionais na ajuda aos inadaptados; analisar os 
antecedentes educacionais, profissionais e previdenciários do cliente, seus aspectos de comportamento, suas 
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atitudes frente aos interesses escolares e profissionais, plano de trabalho e a incapacidade; supervisionar, 
coordenar ou executar todas as atividades de sua especialidade no campo da psicologia e da pesquisa, esta 
última como atividade paralela e subsidiária; atuar nos processos de recrutamento, seleção e treinamento; 
desenvolver atividade de pesquisas científicas; executar quaisquer outros encargos semelhantes, pertinentes à 
categoria funcional, estabelecidos na legislação que regulamentou o exercício da profissão. 
 
 

EMPREGO PÚBLICO 
 

Cargo de Nível de Ensino Fundamental 
MÃE SOCIAL 
São atribuições da mãe social: I - propiciar o surgimento de condições próprias de uma família, orientando e 
assistindo os menores colocados sob seus cuidados; II - administrar o lar, realizando e organizando as tarefas a 
ele pertinentes; III – dedicar-se, com exclusividade, aos menores e à casa-lar que lhes forem confiados. A mãe 
social, enquanto no desempenho de suas atribuições, deverá residir, juntamente cm os menores que lhe forem 
confiados, na casa-lar que lhe for destinada. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA EM CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, PARANÁ 

 
EDITAL N.º 001/2014, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 

 
ANEXO II - CONTEÚDO DAS PROVAS 

 
CARGOS PÚBLICOS 

 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (FEMININO) 
Prova objetiva: Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Gêneros textuais. Veículos de comunicação. 
Ortoépia. Ortografia. Prosódia. Identificação de textos com problemas comuns, de regência, concordância, 
colocação de pronomes átonos, modismos. Conjugação de verbos. Feminino de substantivos e de adjetivos. 
Plural de substantivos e adjetivos, simples e compostos. Superlativo absoluto sintético erudito dos adjetivos mais 
usados. Numerais. Sinais de pontuação. Abreviaturas e siglas. Emprego de pronomes. Coesão e coerência 
textuais. Fonologia. Morfologia. Sintaxe e Semântica. Matemática: Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. 
Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Geometria 
plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.° 
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. 
Tratamento da informação. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. 
 
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (MASCULINO) 
Prova objetiva: Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Gêneros textuais. Veículos de comunicação. 
Ortoépia. Ortografia. Prosódia. Identificação de textos com problemas comuns, de regência, concordância, 
colocação de pronomes átonos, modismos. Conjugação de verbos. Feminino de substantivos e de adjetivos. 
Plural de substantivos e adjetivos, simples e compostos. Superlativo absoluto sintético erudito dos adjetivos mais 
usados. Numerais. Sinais de pontuação. Abreviaturas e siglas. Emprego de pronomes. Coesão e coerência 
textuais. Fonologia. Morfologia. Sintaxe e Semântica. Matemática: Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. 
Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Geometria 
plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.° 
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. 
Tratamento da informação. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. 
 
MECÂNICO 
Prova objetiva: Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Gêneros textuais. Veículos de comunicação. 
Ortoépia. Ortografia. Prosódia. Identificação de textos com problemas comuns, de regência, concordância, 
colocação de pronomes átonos, modismos. Conjugação de verbos. Feminino de substantivos e de adjetivos. 
Plural de substantivos e adjetivos, simples e compostos. Superlativo absoluto sintético erudito dos adjetivos mais 
usados. Numerais. Sinais de pontuação. Abreviaturas e siglas. Emprego de pronomes. Coesão e coerência 
textuais. Fonologia. Morfologia. Sintaxe e Semântica. Matemática: Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. 
Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Geometria 
plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.° 
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. 
Tratamento da informação. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. Prova prática: Demonstração de compreensão sobre as atividades, e habilidades para efetuar 
reparos mecânicos nos veículos menores, caminhões, ônibus e máquinas pesadas; Auxiliar nos serviços de 
limpeza, mecânica, lataria, solda e manutenção dos veículos e máquinas pesadas; auxiliar na montagem e 
desmontagem de motores, carrocerias, assentos e na substituição de peças e regulagem dos veículos e máquinas 
pesadas. 
 
OPERADOR DE MÁQUINAS 
Prova objetiva: Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Gêneros textuais. Veículos de comunicação. 
Ortoépia. Ortografia. Prosódia. Identificação de textos com problemas comuns, de regência, concordância, 
colocação de pronomes átonos, modismos. Conjugação de verbos. Feminino de substantivos e de adjetivos. 
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Plural de substantivos e adjetivos, simples e compostos. Superlativo absoluto sintético erudito dos adjetivos mais 
usados. Numerais. Sinais de pontuação. Abreviaturas e siglas. Emprego de pronomes. Coesão e coerência 
textuais. Fonologia. Morfologia. Sintaxe e Semântica. Matemática: Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. 
Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Geometria 
plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.° 
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. 
Tratamento da informação. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. Prova prática: Executar manobras solicitadas pelo avaliador. Cuidados com o veículo. Normas 
de Trânsito e Segurança Brasileira.  
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE POÇOS 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Lei Federal 11.350/ 2006 referente às 
atividades de Agente Comunitário de Saúde, Lei Federal 8.080/1990 referente às Ações e Serviços de Saúde. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE TAIÓ / VITORINÓPOLIS 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Lei Federal 11.350/ 2006 referente às 
atividades de Agente Comunitário de Saúde, Lei Federal 8.080/1990 referente às Ações e Serviços de Saúde. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE COXILHÃO SANTA ROSA 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Lei Federal 11.350/ 2006 referente às 
atividades de Agente Comunitário de Saúde, Lei Federal 8.080/1990 referente às Ações e Serviços de Saúde. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE BARRA BONITA 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
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atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Lei Federal 11.350/ 2006 referente às 
atividades de Agente Comunitário de Saúde, Lei Federal 8.080/1990 referente às Ações e Serviços de Saúde. 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – COMUNIDADE DE RIO BAIO I 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Lei Federal 11.350/ 2006 referente às 
atividades de Agente Comunitário de Saúde, Lei Federal 8.080/1990 referente às Ações e Serviços de Saúde. 
 
AGENTE DE ENDEMIAS 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Questões sobre conhecimentos gerais e 
fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. Definição e conceitos básicos de epidemiologia. História natural das doenças e níveis de 
prevenção. O sistema de saúde no Brasil. Medidas de natalidade e mortalidade. Indicadores de saúde. 
Epidemiologia descritiva. Desenhos de pesquisa em epidemiologia. Medidas de frequência e associação das 
doenças. Propriedades dos testes diagnósticos. Epidemiologia das doenças transmissíveis e das doenças 
crônicas não-transmissíveis. Vigilância epidemiológica. Sistemas de informação em saúde. Análise dos dados 
epidemiológicos. Higiene e segurança do trabalho aplicados às atividades inerentes ao cargo. Conhecimentos 
relacionados às demais atribuições do cargo. 
 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Questões sobre conhecimentos gerais e 
fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. Informática: Sistema Operacional Windows XP ou superior (versão em português), Windows 
Explorer, Internet (browsers/ navegadores) e Ferramentas do Pacote Microsoft Office Professional 2007 ou 
superior (Word, Excel e Power Point – versão português). 
 
ELETRICISTA DE INSTALAÇÃO 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
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numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Questões sobre conhecimentos gerais e 
fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional, nas áreas política, social, econômica, 
histórica e cultural. Conhecimentos teóricos e práticos na montagem e reparação de instalações de baixa, média e 
alta tensão em instalações prediais e industriais, iluminação pública ou outros locais guiando-se por esquemas 
elétricos, normas e outras especificações. NBR5410. Luminotécnica. Uso de ferramentas manuais comuns e 
especiais, aparelhos de medição elétricos e eletrônicos. Conhecimento de materiais condutores, isolantes e 
resistores, unidades de medidas e grandezas elétricas. Eletrônica básica, digital e de potência. Conhecimentos, 
fixação e instalação de: quadros de distribuição monofásico, bifásico e trifásico, instalação e manutenção de 
quadros de comando, compensadoras, estrela/triangulo, soft-starter e inversores de frequência, tomadas e 
interruptores, chaves de comando, circuitos de sinalização, tipos de redes de distribuição, materiais e ferramentas. 
Operações de serra, roscar e curvas eletrodutos, conectar e emendar fios. Instalação luminárias.  Prova prática: 
Realização de atividades práticas, de acordo com as atribuições do cargo, constantes do Anexo I deste Edital. 
 
FISCAL DE TRIBUTOS 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Legislação atualizada: Constituição da 
República Federativa do Brasil com as Emendas Constitucionais (Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Art. 5º 
ao 11º. Da nacionalidade – Art. 12º e 13º. Da Organização do Estado – Art. 29º ao 41º. Da Tributação e 
Orçamento, da Ordem Econômica e Financeira – Art. 145º ao 183º), Lei nº 5.172/ 1966 – Código Tributário 
Nacional, Lei nº  950/ 2005 – Código Tributário Municipal. 
 
MONITOR 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. 
 
MOTORISTA 2 (CARROS PESADOS) 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Prova prática: Executar manobras 
solicitadas pelo avaliador. Efetuar baliza, estacionar. Cuidados com o veículo. Normas de Trânsito e Segurança 
Brasileira.  
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PROFESSOR 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Conhecimentos específicos: Legislação 
brasileira vigente com relação à Educação Básica. Parâmetros Curriculares Nacionais. Teorias da Aprendizagem 
e do Desenvolvimento Humano. Educação: teorias e concepções pedagógicas. A história da organização da 
educação brasileira. O atual sistema educacional brasileiro: funcionamento, níveis e modalidades de ensino. Os 
elementos da cultura escolar: saberes escolares, método didático, planejamento escolar e avaliação escolar. . O 
processo de alfabetização. A construção do projeto político-pedagógico da escola. Compromisso social e ético do 
professor. Conhecimentos básicos inerentes à função. Teorias educacionais contemporâneas. 
 
TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Materiais de laboratório de biologia 
molecular: identificação de vidraria, equipamentos e demais utensílios descartáveis. Normas para conservação de 
equipamentos, lavagem e esterilização de vidraria. Uso e funcionamento de equipamentos no laboratório: 
princípios e finalidades do uso de: centrífugas, autoclave, estufa de esterilização e de cultura de células, 
destilador, deionizador, balança analítica e peagâmetro. Preparação de soluções e reagentes: princípios 
fundamentais para o preparo de soluções e reagentes. Conceito de Ph. Solução tampão. Preparo de corantes 
para DNA. Coleta e armazenamento de amostras para estudos com DNA: tipo de tecido mais apropriado para 
extração de DNA. Reagentes para conservar os tecidos. Quantidade de tecido a ser armazenada. Ambiente 
apropriado para armazenamento de amostras para estudos moleculares. Produtos químicos que danificam os 
tecidos e degradam o DNA. Extração de DNA: Reagentes usados na extração de DNA.  Conceitos de eletroforese. 
Preparo de gel de agarose. Corantes para visualizar o DNA. Corantes para realização da eletroforese em minigel. 
Mecanismo de funcionamento de um transiluminador para visualizar o DNA em minigel. Noções de PCR (Reação 
em Cadeia da Polimerase): Reagentes usados para síntese de DNA por PCR; Etapas da PCR e respectivas 
temperaturas. Visualização de produtos de PCR em minigel. Estrutura dos ácidos nucleicos: Diferenças entre DNA 
e RNA. Mutação no DNA. 
 
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
Prova objetiva: Português: Interpretação de texto. Vocabulário. Ortografia. Gêneros textuais. Discurso direto e 
indireto. Textos verbais e não verbais. Meios de comunicação. Ortoépia. Prosódia. Fonologia. Morfologia. Sintaxe. 
Semântica. Identificação de problemas de concordância, regência e colocação pronominal, conjugação verbal, 
modismos. Figuras de linguagem. Vícios de linguagem. Qualidades da boa linguagem. Coesão e coerência 
textuais. Variedades linguísticas. Matemática: Conjuntos e funções. Exponenciais e logaritmos. Sequências 
numéricas: Progressão aritmética e Progressão geométrica. Trigonometria. Geometria analítica. Polinômios. 
Equações algébricas. Números complexos. Matrizes e determinantes. Sistemas de equações lineares. Geometria 
plana. Geometria espacial. Análise combinatória e tratamento da informação. Conhecimentos gerais e da 
atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal 
e Internacional, nas áreas política, social, econômica, histórica e cultural. Conhecimentos específicos: - Acidente 
do Trabalho: Conceito técnico e legal. Causas e consequências dos acidentes. Taxas de frequência e gravidade. 
Estatísticas de acidentes. Comunicação e registro de acidentes. Investigação e análise de acidentes. - Prevenção 
e Controle de Riscos: Movimentação de cargas. Instalações elétricas. Máquinas e ferramentas. Construção civil. 
Trabalhos em altura. - Higiene Ocupacional: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Produtos Químicos. 
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Exposição ao ruído. Exposição ao calor. Radiações ionizantes e não ionizantes. Limites de tolerância e de 
exposição. - Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde: Organização e atribuições do SESMT e da CIPA. 
Inspeção de Segurança. - Saúde Ocupacional: Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Prevenção 
de Doenças Relacionadas ao Trabalho. Primeiros Socorros. - Legislação e Normas Técnicas: Segurança e Saúde 
na Constituição Federal e na Consolidação das Leis do Trabalho. Normas Regulamentadoras de SST. Benefícios 
previdenciários decorrentes de acidentes do trabalho. Perfil Profissiográfico Previdenciário. 
 
ARQUITETO 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: Importância socioeconômica, histórica e cultural da arquitetura. 
História da Arte e Arquitetura. Arquitetura, estilos e métodos. Obras e arquitetos de renome nacional e 
internacional que se destacam ao longo do tempo. Arquitetura moderna brasileira, as escolas modernistas e seus 
protagonistas. Cálculos de distribuição de ambientes. Sistemas construtivos. Pisos, revestimentos, materiais 
utilizados e produtos especiais. Proteção e tratamento dos edifícios (ruídos, isolamento, conforto térmico e 
acústico). Atualidades, generalidades e curiosidades. Legislação pertinente. Noções de zoneamento e uso e 
ocupação do solo. Desenho Urbano. Custos e métodos de urbanização. Habitação popular. Aspectos históricos, 
sociais, culturais, econômicos, humanísticos e políticos da arquitetura. Componentes e produtos voltados à 
arquitetura. Ética e legislação profissional. Noções de custo e elaboração de orçamentos de obra. Elaboração de 
desenho por computador e conhecimentos de informática. Conhecimentos específicos: Legislação Federal: Lei nº 
10.257 – Estatuto da Cidade; Lei n° 6766/79 – Parcelamento de solo urbano; Lei nº 8.666/1993 – Licitações e 
Contratos; Leis nº. 10.048/ 2000 e 10.098/ 2000, que dispõem sobre Acessibilidade; Lei nº 12.587/ 2012 – Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; Lei nº 12.651/ 2012 – Novo Código Florestal Brasileiro; ABNT NBR 9050 – 
Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Legislação do Município de São João 
do Triunfo: Lei 613/ 1993 - Estatuto dos Servidores Públicos de São João do Triunfo; Lei 1060/ 2007 -  Lei de Uso 
e Ocupação do Solo. Lei 1094/ 2007 - Plano Diretor do Município; Lei Orgânica do Município (artigos que tratam 
da legislação urbanística); Lei 1059/ 2007 - Código de Obras e Posturas do Município e Legislação Complementar. 
 
ASSISTENTE SOCIAL 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: Teoria do Serviço Social: Antecedentes históricos, fundamentos 
metodológicos e tendências do Serviço Social. Metodologia do Serviço Social O Serviço Social do ponto de vista 
de seus instrumentos teóricos. Em que consiste a natureza técnica do Serviço Social. Estado brasileiro e suas 
relações com o Serviço Social e com o movimento de reconceituação no Brasil. A história e as teorias sociais no 
serviço social brasileiro. A divisão do trabalho no Brasil, a Igreja, o Estado e suas relações com o Serviço Social. 
Teoria da Ação em Serviço Social. Relação entre a intervenção específica do Serviço Social e a assistência social. 
Pesquisa Social Aplicada ao Serviço Social. Características da Ciência - Atitude - Científica - Processo do 
conhecimento científico. Interdisciplinaridade e Serviço Social. Política Social As diretrizes políticas e sociais do 
Governo. Planejamento Social. Funções do serviço social no planejamento social. Ética Profissional em Serviço 
Social: ética profissional para o assistente social, princípios de serviço social, atitude profissional e sua 
importância para o assistente social. Responsabilidade e consciência profissional - identidade profissional e 
características. Profissionalização em Serviço Social. Código de ética profissional. Análise das normas que regem 
a conduta do assistente social. Legislação da Assistência Social. PNAS, SUAS, NOB/SUAS. Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA. Estatuto do Idoso. Conselhos Setoriais e Conselhos de Direitos. O Sistema Único de 
Saúde – SUS e as legislações pertinentes.  
 
FONOAUDIÓLOGO 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: Lei 6965/81. Código de ética da Fonoaudiologia. Audiometria tonal 
liminar. Imitanciometria. Classificação das perdas auditivas. Teste da orelhinha. Potencial auditivo de tronco 
encefálico. Prótese auditiva. Implante coclear. Programa de Saúde Auditiva. NASF e programa de saúde da 
família. Avaliação da voz. Disfonias. Voz ocupacional. Avaliação da linguagem oral. Desvio fonológico e fonêmico. 
Gagueira. Atraso de desenvolvimento da linguagem oral. Avaliação da linguagem escrita. Dislexia. Alterações de 
leitura e escrita. Avaliação do sistema motor oral. Fissuras. 
 
MÉDICO ORTOPEDISTA 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: Sistema Único de Saúde - SUS. Legislação sobre a saúde. 
Crescimento e desenvolvimento ósseo: Doenças da infância do aparelho locomotor. Raquitismo. Propedêutica 
Ortopédica, Fraturas em geral Paralisias: Infantil, Cerebral e Obstétrica. Patologias do Pé: Pé plano valgo; Hálux 
valgo; Pé cavo; Metarsalgia; Pé eqüino-cavo, varo congênito; Metatarso varo; Calcâneo valgo. Patologias do 
Joelho: Osteoartrite do Joelho; lesões ligamentares; Síndrome patelo femoral; Deformidades angulares do joelho; 
Patologias meniscais. Patologias do Quadril: Síndrome de Legg-Perthes; Luxação congênita do quadril; 
Epifisiólise; Artrite piógena; Osteoartrose de quadril; Necrose da cabeça femoral; Artroplastia do quadril; 
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Osteotomia do quadril. Patologias do membro superior: Anatomia funcional da mão; Lesão dos tendões flexores e 
extensores da mão; Lesão dos nervos periféricos; Fraturas da mão e punho; Fraturas e patologias do cotovelo; 
Fraturas e patologias do ombro. Patologias da coluna: Escoliose; Dorso curvo; Espondilolistese; Fraturas da 
coluna; Lombalgia. Infecções ósseas. Tumores ósseos. Lesões pseudotumorais: Cistos ósseos; Granuloma 
eosinófilo; Miosite ossificante; displasia fibrosa, Doença de Paget. Alongamento e fixação externa dos ossos. 
Reabilitação em Ortopedia. Medicina Chinesa-Acupuntura. 
 
MÉDICO VETERINÁRIO 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos:Noções gerais e específicas sobre clínica e métodos diagnósticos. 
Saúde pública. Normativa 51. Controle e prevenção de zoonoses. Inspeção sanitária de produtos de origem 
animal. Farmacologia. Toxicologia. Programa nacional de controle e erradicação de brucelose e tuberculose 
(PNCEBT). 
 
NUTRICIONISTA 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: Princípios Básicos de Nutrição: digestão, absorção e metabolismo 
dos macro e micronutrientes. Nutrição nas diferentes fases do ciclo vital: gestação, aleitamento materno, lactação, 
infância, adolescência, fase adulta e velhice. Prescrição Dietética: Planejamento de cardápios e Adequação 
Nutricional. Dietoterapia em condições clínicas específicas: doenças carênciais, doenças metabólicas, doenças 
cardiovasculares, obesidade e magreza, hipertensão, diabetes mellitus, hepatopatias, nefropatias, distúrbios do 
trato digestório, câncer, AIDS. Atenção ambulatorial e domiciliar. Indicadores e diagnóstico do estado nutricional. 
Avaliação bioquímica. Avaliação nutricional individualizada. Recomendações e necessidades de nutrientes. 
Terapia nutricional enteral e parenteral. Higiene e Segurança Alimentar: APPCC. Microbiologia de Alimentos. 
Contaminação dos Alimentos. Toxicologia Alimentar. Administração e Gerenciamento em UANs: Compra, 
Armazenamento e Estoque. Análise de custos. Padronizações e Rotinas. Dimensionamento, Recrutamento, 
Seleção e Capacitação de RH. Aspectos epidemiológicos em carências nutricionais (desnutrição, hipovitaminose 
A, anemia) e doenças crônicas não transmissíveis (diabetes, obesidade, dislipidemia). Avaliação nutricional 
individual e em coletividades. Nutrição na promoção da saúde. Políticas e programas de alimentação e nutrição: 
Programa Nacional de Alimentação Escolar, Política Nacional de Alimentação e Nutrição, Sistema de Vigilância 
Alimentar e Nutricional. Educação Nutricional, PAT. 
 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: LDB e PCNs; Didática da Educação Física; anatomia, fisiologia, 
cinesiologia aplicadas à Educação Física; Aprendizagem e desenvolvimento motor; Nutrição e obesidade infantil; 
Atividade física e saúde; Jogos; Esportes; Recreação e lazer; Dança escolar; Ginástica escolar; Psicomotricidade; 
Corporeidade; A Educação Física e a transdisciplinariedade no processo de educação do cidadão; Avaliação e testes 
do desempenho humano; Sociologia aplicada à Educação Física; Psicologia aplicada à Educação Física; 
Planejamento curricular na Educação Física; Inclusão. 
 
PSICÓLOGO 
Prova objetiva: Conhecimentos específicos: Principais correntes da Psicologia; Abordagens teóricas; Psicologia 
do Desenvolvimento; Teorias de Personalidade; Aquisição da linguagem; A criança e o adolescente: 
Desenvolvimento social e da personalidade; Teorias de aprendizagem; Processo ensino-aprendizagem: Entrevista 
psicológica; Técnicas de intervenção psicológica; Psicopatologia; Classificação dos Transtornos Mentais e de 
Comportamento; Saúde mental; Psicologia das Instituições e Organizacional; Estrutura organizacional; Clima e 
cultura organizacional; Papel do psicólogo organizacional e suas implicações éticas; Entrevista de desligamento 
de pessoal; Gestão de pessoas; Integração de empregados portadores de necessidades especiais; Recrutamento 
e Seleção; Treinamento; Psicoterapia de Grupo; Psicologia Clínica; Psicologia Comunitária; Psicologia Hospitalar; 
Psicoterapia breve e emergencial; Atuação do Psicólogo em equipes multiprofissionais; Código de Ética 
Profissional do Psicólogo; Atualidades sobre a profissão. 
 

EMPREGO PÚBLICO 
MÃE SOCIAL 
Prova objetiva: Português: Interpretação de textos. Vocabulário. Gêneros textuais. Veículos de comunicação. 
Ortoépia. Ortografia. Prosódia. Identificação de textos com problemas comuns, de regência, concordância, 
colocação de pronomes átonos, modismos. Conjugação de verbos.  Feminino de substantivos e de adjetivos. 
Plural de substantivos e adjetivos, simples e compostos. Superlativo absoluto sintético erudito dos adjetivos mais 
usados. Numerais. Sinais de pontuação. Abreviaturas e siglas. Emprego de pronomes. Coesão e coerência 
textuais. Fonologia. Morfologia. Sintaxe e Semântica. Matemática: Conjuntos numéricos. Frações. Divisibilidade. 
Razão e proporção. Grandezas proporcionais. Regras de três simples e composta. Porcentagem. Geometria 
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plana. Medidas de superfície. Medidas de volume. Medidas de capacidade. Produtos notáveis. Equações de 1.° 
grau. Inequações de 1.° grau. Equações de 2.° grau. Funções de 1.° e 2.° grau. Razões Trigonométricas. 
Tratamento da informação. Conhecimentos Gerais e da Atualidade: Questões sobre conhecimentos gerais e fatos 
da atualidade, nos âmbitos municipal, estadual, federal e Internacional. Lei Federal 8.069/1990 ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente; Lei Federal 7.644/1987 – Regulamenta a atividade da Mãe Social. 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA EM CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, PARANÁ 

 
EDITAL N.º 001/2014, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 

 
ANEXO III – SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 
Conforme o disposto no item 8, do Edital n.º 001/2014, de 22 de janeiro de 2014, a isenção de taxa de 

inscrição é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico), que seja membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, de 26 de 
junho de 2007. 

 
Para solicitar a isenção de Taxa de Inscrição, o candidato deverá preencher o requerimento de pedido de 

inscrição e o formulário específico para solicitação de isenção de taxa de inscrição (Anexo III deste Edital). O 
formulário específico para a solicitação de isenção de taxa de inscrição deverá ser preenchido, assinado e 
entregue, pessoalmente, na Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Paraná, Rua Tenente Coronel Carlos 
Souza, n.º 312, São João do Triunfo, Paraná, respeitando seu horário de atendimento, das 8h (oito horas) às 12h 
(doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas), ou por meio de procuração. As informações 
prestadas no requerimento de isenção de taxa de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 

 

Nome completo: 
 

Cargo/Emprego a que pretende concorrer: 

Data de nascimento: Sexo:    ( ) F      ( ) M 
 

RG: Sigla do Órgão Emissor: Data de Emissão: 
 

CPF: NIS*: 
 

Endereço: 
 

Bairro: Cidade: CEP: Estado: 
 

Telefone: ( ) Celular: ( ) E-mail: 
 

Nome da mãe: 
 

*NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único) 
 
 

Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Concurso Público e declaro que sou membro de família 
de baixa renda, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, de 26 de junho de 2007. Declaro, também, sob as penas 
da Lei, a veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências 
especificadas no Edital n.º 001/2014, de 22 de janeiro de 2014, notadamente aquelas que versam acerca das 
condições de isenção da taxa de inscrição. 

 
 

___________________________, _________ de _____________________ de 2014. 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA EM CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS  
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, PARANÁ 

 
EDITAL N.º 001/2014, DE 22 DE JANEIRO DE 2014. 

 
ANEXO IV - CRONOGRAMA GERAL DO CONCURSO PÚBLICO 

 

Abertura das inscrições 22/01/2014 

Encerramento das inscrições 10/02/2014 

Último dia para pedido de isenção de taxa de inscrição 10/02/2014 

Último dia para entrega dos laudos, para candidato que precisa de atendimento especial durante a 
prova objetiva, respeitando horário de atendimento da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 
das 8h (oito horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas) 

10/02/2014 

Último dia para pagamento do boleto 11/02/2014 

Publicação do deferimento dos pedidos de isenção de taxa 12/02/2014 

Publicação das inscrições deferidas e dos pedidos de atendimento especial 14/02/2014 

Último dia para recurso sobre as inscrições indeferidas 17/02/2014 

Publicação das inscrições deferidas, após análise e provimento de recursos, caso ocorra 18/02/2014 

Publicação dos comprovantes de inscrição, locais de prova e ensalamento 20/02/2014 

Realização das provas objetivas 23/02/2014 

Publicação dos gabaritos provisórios e cadernos das provas objetivas 24/02/2014 

Último dia para pedido de recurso sobre o conteúdo das provas e gabaritos provisórios 27/02/2014 

Publicação dos gabaritos definitivos, e das alterações de gabaritos, após análise e provimento de 
recursos, se for o caso 

07/03/2014 

Publicação do edital com os candidatos aptos a participar da 2.ª fase (prática e títulos) 14/03/2014 

Período para entrega de documentos autenticados, para os candidatos aptos a realizar prova de 
títulos, respeitando horário de atendimento da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, das 8h 
(oito horas) às 12h (doze horas) e das 13h (treze horas) às 17h (dezessete horas) 

17/03/2014 
à 

19/03/2014 

Realização da prova prática 23/03/2014 

Publicação das notas relativas às provas da 2.ª fase (prova prática e prova de títulos) 28/03/2014 

Último dia para pedido de recurso sobre as notas das provas da 2.ª fase (prova prática e prova de 
títulos) 

02/04/2014 

Publicação com alterações de notas relativas às provas da 2.ª fase (prova prática e prova de 
títulos), caso ocorra 

07/04/2014 

Publicação do resultado final do concurso público (classificação geral, portadores de deficiência) 08/04/2014 

Último dia para recurso sobre o resultado final do concurso público 11/04/2014 

Publicação da retificação do resultado final, após análise e provimento de recursos, caso ocorra 16/04/2014 

 


