PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CALIFÓRNIA
ESTADO DO PARANÁ
CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2018
EDITAL DE ABERTURA Nº 01.005/2018
O Prefeito do Município de Califórnia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal nº 002/2008, Lei Municipal nº
1.311/2009, Lei Municipal nº 1.687/2017 e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA a realização de
Concurso Público, sob o regime estatutário, para o provimento de vagas do seu quadro de pessoal.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1
1.2

1.3

O Concurso Público a que se refere o presente Edital será executado pela Fundação de Apoio à UNESPAR –
Campus de Paranavaí, com sede na Av. Paraná, 794 A - Esquina com Rua Guaporé, 1° Andar - Centro CEP: 87.705 190, Paranavaí – PR, endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e correio eletrônico candidato@fafipa.org.
A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime estatutário, para suprir necessidade de servidores do
Município de Califórnia de acordo com a Tabela do item 3 deste Edital, e tem prazo de validade de 02 (dois) anos,
a contar da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado por igual período a critério do Município
de Califórnia.
À Comissão Fiscalizadora do Concurso Público designado pela Portaria Nº 042/2018, ficam delegados todos os
poderes necessários para o pleno desenvolvimento do certame, e fornecer documentos/informações na esfera
administrativa e judicial.

2. DO PROCESSO DE SELEÇÃO
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.4
2.1.5
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por meio de
Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.
Prova de títulos, de caráter classificatório para os cargos Arquiteto, Assistente Social, Contador, Dentista, Enfermeiro
12h/36h, Enfermeiro 40h, Engenheiro Civil, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Médico – Clinico Geral, Médico Veterinário,
Procurador Jurídico, Professor I, Professor II (Educação Física), Psicólogo e Técnico em Informática, nos termos do
item 16 deste Edital.
Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório para os cargos de Borracheiro, Eletricista, Motorista 40h,
Mecânico, Motorista 12h/36h, Operador de Máquinas e Pedreiro nos termos do item 15 deste Edital.
Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, para os cargos de Professor I, Professor II (Educação
Física), nos termos do item 14.
Prova Prática Processual, de caráter eliminatório e classificatório, para o cargo de Procurador Jurídico, nos termos
do item 13.
A convocação para as vagas informadas na tabela do item 3 deste Edital será feita de acordo com a necessidade
e a conveniência do Município de Califórnia, dentro do prazo de validade do concurso.
Caso haja demanda de novas investiduras acima do número de vagas disponibilizadas, dentro do prazo de
validade do certame, a Administração poderá convocar os candidatos aprovados, observando a ordem de
classificação.
As atribuições, requisitos e a carga horária dos cargos da tabela do item 3 estão descritas no Anexo I deste Edital.
Os conteúdos programáticos da prova objetiva encontram-se no Anexo II deste Edital.
Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e demais eventos. O candidato deverá observar, rigorosamente, as formas de divulgação estabelecidas
neste
Edital
e
demais
publicações
no
endereço
eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br
e
www.california.pr.gov.br/diariooficialcalifornia. É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento
das publicações.

3. DOS CARGOS
3.1

O cargo, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para pessoa com deficiência, as
remunerações iniciais e o valor da taxa de inscrição são os estabelecidos a seguir:

TABELA 3.1

Nível de
Escolaridade

Nível
Fundamental

DOS CARGOS
Requisitos de escolaridade: Conforme o anexo I (requisitos, carga horaria e atribuições dos cargos).
Vagas para os cargos
Valor da
CARGOS
Carga
Salário
taxa de
Ampla
PcD
Horária
inscrição
Concorrência
Auxiliar Administrativo
40h
06 + *CR
01
R$ 1.512,26
R$45,00
Auxiliar de Serviços Gerais
40h
10 + *CR
01
R$ 1.179,56
R$45,00
Borracheiro
40h
01 + *CR
R$ 980,00
R$45,00
Cozinheira
40h
04 + *CR
R$ 1.285,40
R$45,00
Eletricista
40h
01 + *CR
R$ 1.209,80
R$45,00
Gari
40h
10 + *CR
01
R$ 966,54
R$45,00
Motorista 40h
40h
04 + *CR
R$ 1.481,99
R$45,00

Concurso Público Nº 005/2018 - PMC

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO
DAS PROVAS
Matutino
Matutino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Matutino

Página 1 de 42

Nível
Médio/Técnico

Nível
Superior

Motorista 12h/36h
Mecânico
Operador de Máquinas
Pedreiro
Telefonista
Vigia
Auxiliar de Farmácia
Escriturário
Fiscal de Postura
Professor I
Técnico em Agropecuária
Técnico de Contabilidade
Técnico em Enfermagem 40h
Técnico em Enfermagem
12h/36h
Arquiteto
Assistente Social
Contador
Dentista
Enfermeiro 40h
Enfermeiro 12h/36h
Engenheiro Civil
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Médico – Clinico Geral
Médico Veterinário
Procurador Jurídico
Psicólogo
Professor II (Educação Física)
Técnico em Informática

12h/36h
40h
40h
40h
30h
40h
40h
40h
40h
20h
40h
40h
40h

02 + *CR
01 + *CR
02 + *CR
05 + *CR
01 + *CR
02 + *CR
01 + *CR
05 + *CR
01 + *CR
20 + *CR
01 + *CR
02 + *CR
02 + *CR

01
01
01
-

R$ 1.179,56
R$ 2.117,16
R$ 1.633,24
R$ 1.481,99
R$ 1.179,56
R$ 1.179,56
R$ 1.180,00
R$ 1.179,56
R$ 1.512,26
R$ 1.227,67
R$ 1.663,49
R$ 1.246,22
R$ 1.246,22

R$45,00
R$45,00
R$45,00
R$45,00
R$45,00
R$45,00
R$65,00
R$65,00
R$65,00
R$65,00
R$65,00
R$65,00
R$65,00

Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Vespertino
Matutino

12h/36h

02 + *CR

-

R$ 1.246,22

R$65,00

Vespertino

20h
30h
20h
20h
40h
12h/36h
20h
20h
20h
20h
20h
40h
30h
20h
30h

*CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
02 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
01 + *CR
02 + *CR
01 + *CR

-

R$ 2.500,00
R$ 2.873,29
R$ 4.536,77
R$ 1.890,32
R$ 3.326,96
R$ 3.326,96
R$ 3.780,63
R$ 1.890,00
R$ 1.890,32
R$ 5.000,00
R$ 1.800,00
R$ 4.536,77
R$ 2.873,29
R$ 1.620,53
R$ 2.722,06

R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00
R$100,00

Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Vespertino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino
Matutino

*CR = cadastro de reserva é o conjunto de candidatos aprovados que tenham obtido classificação além do número de vagas oferecido por
cargo. Os candidatos que compõem o cadastro de reserva somente serão nomeados se, durante o período de validade do concurso, ocorrer o
surgimento de novas vagas.

4. REQUISITO PARA POSSE NO CARGO
4.1

São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores do Município de Califórnia, Estado do Paraná:
a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal;
b) Ter, na data da contratação, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
c) No caso do sexo masculino, estar em dia com o Serviço Militar;
d) Estar quite com suas obrigações eleitorais e em gozo dos direitos políticos;
e) Possuir os requisitos indicados no Anexo I para o cargo ao qual se candidatou;
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nomeação no cargo público;
g) Não estar ocupando cargo ou emprego na administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, nem ser empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, salvo os casos de
acumulação expressas em lei;
h) Cumprir as determinações deste edital, ter sido aprovado no presente Concurso Público e ser considerado apto
após submeter-se aos exames médicos exigidos para a nomeação.

5. DAS INSCRIÇÕES
5.1

A inscrição no Concurso Público implica, desde logo, o conhecimento e a tácita aceitação pelo candidato das
condições estabelecidas neste Edital.
5.2
As inscrições para o Concurso Público do Município de Califórnia – PR serão realizadas somente via internet. Não
serão aceitas inscrições efetuadas de forma diferente da estabelecida neste item.
5.3
O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 20/07/2018 às 23h59min do dia 10/09/2018,
observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
5.4
Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá:
a) preencher o Formulário de Solicitação de Inscrição declarando estar ciente das condições exigidas para
admissão no cargo, submetendo-se às normas expressas neste Edital;
b) imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor estipulado nas tabelas do item
3 deste Edital.
5.5
Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu.
5.6
O candidato terá sua inscrição deferida pela empresa organizadora somente após o recebimento da confirmação
do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição.
5.6.1 No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato para o mesmo período de realização da prova, será
considerada a última inscrição realizada com data e horário mais recente, independentemente da data em que o
pagamento tenha sido efetuado. As demais inscrições serão canceladas automaticamente, não havendo
ressarcimento do valor pago ou transferência do valor pago para outro candidato.
5.7
É de exclusiva responsabilidade do candidato a exatidão dos dados cadastrais informados no ato da inscrição.
5.8
A declaração falsa ou inexata dos dados constantes do Formulário de Solicitação de Inscrição, bem como a
falsificação de declarações ou de dados e/ou outras irregularidades na documentação determinarão o
cancelamento da inscrição e anulação de todos os atos dela decorrentes, implicando, em qualquer época, na
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5.9

5.10
5.11
5.12

eliminação automática do candidato, sem prejuízo das cominações legais cabíveis. Caso a irregularidade seja
constatada após a nomeação do candidato, ele será exonerado do cargo pelo Município de Califórnia – PR.
O pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária até a data de seu vencimento.
Caso o candidato não efetuar o pagamento do seu boleto até a data do vencimento, deverá acessar o endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, imprimir a segunda via do boleto bancário e realizar o pagamento até o
dia 11 de Setembro de 2018. As inscrições realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas.
Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida no
subitem 5.9 deste Edital. O valor referente ao pagamento da taxa de inscrição não será devolvido em hipótese
alguma, a não ser por anulação plena deste concurso.
Não serão aceitas inscrições pagas em cheque que venha a ser devolvido por qualquer motivo, nem as pagas em
depósito ou transferência bancária e, tampouco, as de programação de pagamento que não sejam efetivadas.
O Município de Califórnia – PR e a empresa organizadora não se responsabilizam por solicitação de inscrição via
internet não recebida por motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação e/ou
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a
transferência de dados.

6. DAS SOLICITAÇÕES DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
6.1
6.2
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4
6.4.1

6.5
6.5.1

6.6
6.7

Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparado pelas normas
deste Edital.
A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público será realizada somente via internet.
Somente será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver amparado pela Lei Federal nº
13.656, de 30 de Abril de 2018, que dispõe da seguintes forma:
os candidatos que pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo
Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional;
os candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
Da Isenção – Cadúnico:
O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 6.3.1 deverá:
a) solicitá-la a partir das 8h do dia 20/07/2018 às 23h59min do dia 09/08/2018, observando o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no
endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, www.fundacaofafipa.org.br.
b) indicar no Requerimento de Isenção o número de Identificação Social – NIS, atribuído pelo CadÚnico;
c) o candidato que requerer a isenção na condição de economicamente hipossuficiente deverá informar, no ato
da inscrição, seus dados pessoais em conformidade com os que foram originalmente informados ao órgão de
Assistente Social de seu Município, responsável pelo cadastramento de famílias no CadÚnico, mesmo que
atualmente estejam divergentes ou que tenham sido alterados nos últimos 45 (quarenta e cinco) dias, em
virtude do decurso de tempo para atualização do banco de dados do CadÚnico em âmbito nacional. Após o
julgamento do pedido de isenção, o candidato poderá efetuar a atualização dos seus dados cadastrais com a
Fundação de Apoio a Unespar Campus de Paranavaí-PR pelo o e-mail candidato@fafifa.org, anexando
documento oficial com foto ou solicitá-la ao fiscal de aplicação no dia de realização das provas.
d) Mesmo que inscrito no CadÚnico, a inobservância do disposto no subitem anterior poderá implicar o
indeferimento do pedido de isenção do candidato, por divergência entre os dados cadastrais informados e os
constantes do banco de dados do CadÚnico.
Da Isenção – Doador de Medula Óssea:
O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 6.3.2 deverá:
a) solicitá-la a partir das 8h do dia 20/07/2018 até as 23h59min do dia 09/08/2018, observando o horário oficial de
Brasília – DF, mediante preenchimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição, disponível no
endereço eletrônico da Fundação de Apoio à Unespar, www.fundacaofafipa.org.br.
b) comprovar cadastramento perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea – REDOME, mediante o
envio de cópia autenticado por órgão competente, do documento oficial (carteirinha de doador), que
comprove a doação em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
A documentação de que trata o subitem anterior deverá ser entregue na forma e no prazo do item 6.7 deste Edital;
Para obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição que refere-se o item 6.5 deste edital, deverão ser encaminhados,
via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento) no período do dia 20/07/2018 ao dia 10/08/2018 em envelope fechado,
os documentos dispostos na alínea b do subitem 6.5.1 deste edital, devendo o candidato discriminar o número do
presente edital e endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 449
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Município de Califórnia – PR
(Laudo Médico/Condição Especial/Lactante)
Cargo: XXXXXXXXX
Número de Inscrição: XXXXXXXX

6.8
6.9

O envio desta solicitação não garante ao candidato a Isenção. A solicitação será deferida ou indeferida após
criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
A exatidão dos documentos entregues é de total responsabilidade do candidato. Após a entrega, dos documentos
comprobatórios, não será permitida a complementação da documentação, nem mesmo por meio de pedido de
revisão e/ou recurso.
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6.10

O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o subitem 6.3.1 e 6.3.2
estará sujeito a:
I. cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de
seu resultado;
II. exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da
nomeação para o cargo;
III. declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação.
6.11 Não será concedida isenção do pagamento da taxa de inscrição ao candidato que:
a) omitir informações e/ou torná-las inverídicas;
b) fraudar e/ou falsificar qualquer documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos nos subitens 6.4.1, 6.5.1 e 6.7 deste Edital;
d) não apresentar todos os documentos solicitados.
6.12 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico.
6.13 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável 15/08/2018 no endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
6.14 No caso de duas ou mais solicitações de isenção de um mesmo candidato para o mesmo período de realização
da prova, será homologada a última Isenção realizada. As demais isenções serão canceladas automaticamente.
6.15 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá impetrar recurso e anexar o
comprovante de cadastro do CadÚnico ou comprovante de doador de medula óssea, através do endereço
eletrônico, no período das 0h do dia 16/08/2018 às 23h59min do dia 17/08/2018 através do link – Recurso contra o
Indeferimento do Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição.
6.16 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, o
candidato poderá acessar o endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br até às 23h59min do dia
10/09/2018, realizar uma nova inscrição, gerar o boleto bancário e efetuar o pagamento até o seu vencimento
para participar do certame.
6.16.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizar uma nova inscrição na
forma e no prazo estabelecido neste Edital estarão automaticamente excluídos do certame.
6.16.2 Os candidatos que tiverem as solicitações de isenção deferidas já são considerados devidamente inscritos no
Concurso Público e poderão consultar o status da sua inscrição no endereço eletrônico da organizadora a partir do
dia 15/08/2018.
7. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD)
7.1

Às pessoas com deficiência serão reservados 5% (cinco por cento) das vagas destinadas a cada cargo e das que
vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam
compatíveis com a deficiência. As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são
correspondentes às da Lei Federal nº 7.853/89, regulamentada pelo Decreto 3.298/99, Decreto n° 5.296/2004, Lei
Federal nº12.764/2012, regulamentada pelo Decreto nº 8.368/14, da Lei Estadual 18.419/2015, Lei Estadual
16.945/2011, e demais normas que venham a ampliar o rol de critérios para Pessoas com Deficiência.
7.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 7.1 deste edital resulte em número fracionado, este deverá
ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, desde que não ultrapasse 20% das vagas oferecidas por
cargo, nos termos do § 2º do artigo 5º da Lei nº 8.112/1990.
7.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com número de vagas
igual ou superior a 5 (cinco).
7.1.3 No decorrer da validade do concurso, caso surja(m) vaga(s) nova(s) para o cargo que o candidato com
deficiência concorreu, o candidato com deficiência classificado em 1º lugar na lista de vagas reservadas será
convocado para ocupar a 5ª vaga aberta. Os demais candidatos classificados como PCD serão convocados para
ocupar a 25ª, a 45ª e a 65ª vagas e, assim sucessivamente, observada a ordem de classificação e o número
máximo de aprovados.
7.1.3.1 Se o candidato com necessidades especiais tiver uma classificação melhor na lista geral, ele será nomeado por
esta, permitindo-se o provimento do cargo, conforme subitem 7.1.3, por outra pessoa com deficiência.
7.1.4 A compatibilidade da pessoa com deficiência com o cargo para o qual se inscreveu será declarada por junta
médica especial, perdendo o candidato o direito à nomeação caso seja considerado inapto para o exercício do
cargo.
7.2
A pessoa com deficiência participará do Concurso Público em igualdade de condições com os demais candidatos
no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao horário e ao local de
aplicação da prova e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital.
7.3
São consideradas pessoas com deficiência, de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal n° 3.298, de 20 de
dezembro de 1999, alterado pelo Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, nos termos da Lei, as que se
enquadram nas categorias de I a VI a seguir; e as contempladas pelo enunciado da Súmula 377 do Superior
Tribunal de Justiça: “O portador de visão monocular tem direito de concorrer, em Seleção Competitiva Pública, às
vagas reservadas aos deficientes”:
I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia,
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções (Redação dada pelo
Decreto nº 5.296, de 2004);
II - deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por
audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
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III - deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor
que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores (Redação dada pelo Decreto nº 5.296,
de 2004);
IV - deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
a) comunicação;
b) cuidado pessoal;
c) habilidades sociais;
d) utilização dos recursos da comunidade (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004);
e) saúde e segurança;
f) habilidades acadêmicas;
g) lazer;
h) trabalho.
V - deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências.
VI - A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos
legais.
7.4
Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá:
7.4.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de solicitação de
Inscrição, conforme orientações dos itens 5 ou 6, respectivamente, deste Edital, declarar que pretende participar
do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado o tipo de deficiência que possui;
7.4.2 Enviar o laudo médico com as informações descritas no subitem 7.4.2.1 deste Edital, conforme disposições do
subitem 8.3 deste Edital;
7.4.2.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível e dispor sobre a espécie e
o grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código
correspondente de Classificação Internacional de Doença - CID, com citação do nome por extenso do candidato,
carimbo indicando o nome, número do CRM e a assinatura do médico responsável por sua emissão. Somente serão
considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses anteriores à data da realização da inscrição.
7.4.2.2 Não haverá devolução do laudo médico, tanto original quanto cópia autenticada, e não serão fornecidas cópias
desse laudo.
7.5
O candidato com deficiência que não proceder conforme as orientações deste item será considerado como não
portador de deficiência, perdendo o direito à reserva de vaga para PcD e passando à ampla concorrência. Nesses
casos, o candidato não poderá interpor recurso em favor de sua situação.
7.6
Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e da Legislação
supracitada neste item, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência será
desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência.
7.7
O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará disponível
no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br a partir da data provável de 18/09/2018.
7.7.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá impetrar recurso, em
formulário próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no período das 0h do dia
19/09/2018 às 23h59min do dia 20/09/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.
7.8
O candidato inscrito como Pessoa com Deficiência (PcD), se aprovado no Concurso Público, terá seu nome
divulgado na lista geral dos aprovados e na lista específica dos candidatos aprovados para pessoas com
deficiência.
7.9
Não havendo candidatos aprovados para a vaga reservada às pessoas com deficiência, ela será preenchida com
estrita observância da ordem de classificação geral.
8. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA, PRÁTICA
PROCESSUAL E DA CANDIDATA LACTANTE
8.1
Da Solicitação de Condição Especial para a Realização das Provas Objetiva, Discursiva e Prática Processual.
8.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização das provas objetiva/discursiva ou prática
processual, sendo portador de deficiência ou não, poderá solicitá-la conforme previsto no Decreto Federal nº
3.298/99.
8.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são: prova em braile, prova ampliada (fonte 25),
fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 01 (uma) hora para
realização da prova (somente para os candidatos portadores de deficiência). O candidato com deficiência que
necessitar de tempo adicional para a realização da prova, deverá requerê-lo com justificativa acompanhada de
parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, conforme prevê o § 2º do artigo 40 do Decreto no
3.298/99, no prazo estabelecido no subitem 8.3 deste Edital.
8.1.3 Para solicitar condição especial, o candidato deverá:
a) no ato da inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais os recursos especiais
necessários;
b) enviar o laudo médico, original ou cópia autenticada, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital.
8.1.3.1 O laudo médico deverá ser original ou cópia autenticada, estar redigido em letra legível, dispor sobre a espécie e o
grau ou nível da deficiência da qual o candidato é portador, com expressa referência ao código correspondente
de Classificação Internacional de Doença – CID, justificando a condição especial solicitada.
8.2
Da Candidata Lactante:
8.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas deverá:
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8.2.2

8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.2.7
8.3

a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção lactante;
b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia simples) ou laudo médico (original ou cópia autenticada) que
ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 8.3 deste Edital.
A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no dia da
aplicação das provas objetiva/discursiva e prática processual, sob pena de ser impedida de realizar a prova na sua
ausência. O acompanhante ficará responsável pela guarda do lactente (a criança) em sala reservada para
amamentação. Contudo, durante a amamentação, é vedada a permanência de quaisquer pessoas que tenham
grau de parentesco ou de amizade com a candidata no local.
Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no item 18, deste
Edital, durante a realização do certame.
Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, temporariamente, da sala de
provas acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar
amamentar, a título de compensação, durante o período de realização da prova.
Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento dos portões.
A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente.
Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactente no local da realização das provas
objetiva/discursiva e prática processual sem a presença de um acompanhante adulto.
Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.4.2, 8.1.2, 8.1.3, alínea “b” e 8.2.1, alínea “b” deste Edital
deverão ser encaminhados, via SEDEX com AR (Aviso de Recebimento), até o dia 11/09/2018, em envelope
fechado endereçado à empresa organizadora com as informações abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 449
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Município de Califórnia – PR
(Laudo Médico/Condição Especial/Lactante)
Cargo: XXXXXXXXX
Número de Inscrição: XXXXXXXX

8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10

O envio desta solicitação não garante ao candidato a condição especial. A solicitação será deferida ou
indeferida após criteriosa análise, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade.
O envio da documentação incompleta, fora do prazo definido no subitem 8.3 ou por outra via diferente da
estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da condição especial.
A empresa organizadora não receberá qualquer documento entregue pessoalmente em sua sede.
Não haverá devolução da cópia da certidão de nascimento, laudo médico original ou cópia autenticada, bem
como quaisquer documentos enviados e não serão fornecidas cópias.
A empresa organizadora não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que impeça a chegada da referida
documentação ao seu destino.
O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível aos candidatos no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br a partir da data provável de 18/09/2018.
O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá impetrar recurso, em formulário
próprio disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, no período das 0h do dia 19/09/2018 às
23h59min do dia 20/09/2018, observado o horário oficial de Brasília/DF.

9. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES
9.1
9.2
9.3
9.4

O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br e
publicado em Diário Oficial do município, na data provável de 18/09/2018.
Do edital de deferimento das inscrições constará a listagem dos candidatos às vagas para ampla concorrência, às
vagas para pessoa com deficiência e dos candidatos solicitantes de condições especiais para a realização da
prova.
O candidato que tiver a sua inscrição indeferida poderá interpor recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados
da data da divulgação da relação de candidatos inscritos, devendo, necessariamente utilizar o sistema de
interposição de recursos constante do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no item 19
deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou ofensivos.

10. DAS FASES DO CONCURSO
10.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases:
TABELA 10.1
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

- Auxiliar Administrativo;
- Auxiliar de Serviços

1ª

OBJETIVA
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ÁREA DE CONHECIMENTO
Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais

Nº DE
QUESTÕES
10
10
10

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,50
3,50
3,00

VALOR
TOTAL

CARÁTER

35,00
35,00
30,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
Página 6 de 42

Gerais;
- Cozinheira;
- Gari;
- Telefonista;
- Vigia.

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

30

-----------

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

100,00

-------------

100,00

-------------

TABELA 10.2
NÍVEL FUNDAMENTAL
CARGO

FASE

TIPO DE
PROVA

- Borracheiro;
- Eletricista;
- Motorista 40h;
- Motorista 12h/36h;
- Mecânico;
- Operador de Máquinas;
- Pedreiro.

1ª

OBJETIVA

2ª

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
Conhecimentos Gerais
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

PRÁTICA

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,50
3,50
3,00

Nº DE
QUESTÕES
10
10
10
30

De acordo com o item 15

-------------

-------------

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

VALOR
TOTAL
35,00
35,00
30,00
100,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------

20,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO

120,00

-------------

VALOR
TOTAL

CARÁTER

TABELA 10.3
NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO
CARGO
- Auxiliar de Farmácia;
- Escriturário;
- Fiscal de Postura;
- Técnico em
Agropecuária;
- Técnico de
Contabilidade;
- Técnico em Enfermagem
40h;
- Técnico em Enfermagem
12h/36;

FASE

1ª

TIPO DE
PROVA

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50
2,50
4,00
-----------

Nº DE
QUESTÕES

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
OBJETIVA
Informática
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS

05
05
05
15
30

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

15,00
12,50
12,50
60,00
100,00

100,00

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-------------

-------------

TABELA 10.4
NÍVEL MÉDIO
CARGO

FASE

1ª
- Professor I.
2ª
3ª

TIPO DE
PROVA

05
05
05
15
30

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50
2,50
4,00
------------

-------------

-------------

20,00

-------------

-------------

10,00
130,00

Nº DE
QUESTÕES

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
OBJETIVA
Informática
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
DISCURSIVA

De acordo com o item 14

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TÍTULOS
De acordo com o item 16
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

VALOR
TOTAL
15,00
12,50
12,50
60,00
100,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
------------ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
CLASSIFICATÓRIO
-------------

TABELA 10.5
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

FASE

1ª
- Professor II.
(Educação Física)

2ª
3ª
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TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
OBJETIVA
Informática
Conhecimentos
Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
DISCURSIVA

De acordo com o item 14

Nº DE
QUESTÕES

VALOR POR
QUESTÃO
PONTO

VALOR
TOTAL

05
05
05

3,00
2,50
2,50

15,00
12,50
12,50

15

4,00

60,00

30

------------

100,00

-------------

-------------

20,00

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TÍTULOS
De acordo com o item 16
------------TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

------------------------

10,00
130,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
------------ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-----------CLASSIFICATÓRIO
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TABELA 10.6
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

FASE

1ª

- Procurador Jurídico.

2ª
3ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Língua Portuguesa
Matemática
OBJETIVA
Informática
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
PRÁTICA
De acordo com o item 13
PROCESSUAL
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TÍTULOS
De acordo com o item 16
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

05
05
05
15
30

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50
2,50
4,00
------------

-------------

-------------

-------------

------------------------

Nº DE
QUESTÕES

VALOR
TOTAL
15,00
12,50
12,50
60,00
100,00
40,00
10,00
150,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
------------ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
-----------CLASSIFICATÓRIO
-------------

TABELA 10.7
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

FASE

1ª
- Técnico em Informática.
2ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
05
Matemática
05
OBJETIVA
Conhecimentos Gerais
05
Conhecimentos Específicos
15
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
30
TÍTULOS
De acordo com o item 16
------------TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50
2,50
4,00
------------------------

VALOR
TOTAL
15,00
12,50
12,50
60,00
100,00
10,00
110,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
------------CLASSIFICATÓRIO
-------------

TABELA 10.8
NÍVEL SUPERIOR
CARGO

- Arquiteto;
- Assistente Social;
- Contador;
- Dentista;
- Enfermeiro 40h;
- Enfermeiro 12h/36h;
- Engenheiro Civil;
- Farmacêutico;
- Fisioterapeuta;
- Médico Clínico Geral;
- Médico Veterinário;
- Psicólogo;

10.2
10.3

10.4

FASE

1ª

2ª

TIPO DE
PROVA

ÁREA DE CONHECIMENTO

Nº DE
QUESTÕES

Língua Portuguesa
Matemática
OBJETIVA
Informática
Conhecimentos Específicos
TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS
TÍTULOS
De acordo com o item 16

05
05
05
15
30
-------------

VALOR
POR
QUESTÃO
PONTO
3,00
2,50
2,50
4,00
------------------------

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

VALOR
TOTAL
15,00
12,50
12,50
60,00
100,00
10,00

110,00

CARÁTER

ELIMINATÓRIO E
CLASSIFICATÓRIO
------------CLASSIFICATÓRIO

-------------

Os conteúdos programáticos referentes as provas objetiva, discursiva e prática processual são os constantes do
Anexo II deste Edital.
A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da
prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta,
pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma
opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
Para ser aprovado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das
áreas de conhecimento da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

11. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DAS PROVAS OBJETIVA, DISCURSIVA E PRÁTICA PROCESSUAL
11.1

As provas objetiva, discursiva e prática processual serão aplicadas no Município de Califórnia, Estado do Paraná.
Caso o número de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no município, a empresa
organizadora e a Comissão Fiscalizadora do Concurso Público se reservam ao direito de realizar a prova objetiva,
discursiva e prática processual em datas e períodos distintos.
11.1.2 A empresa organizadora e a Comissão Fiscalizadora do concurso Público, em hipótese alguma, se
responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos candidatos inscritos.
11.2 As provas objetiva, discursiva e prática processual será aplicada na data provável de 21 de Outubro de 2018, em
horário e local a ser informado, por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br e no CARTÃO DE INFORMAÇÃO DO CANDIDATO.
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11.2.1 A prova discursiva será aplicada para os cargos de Professor I e Professor II (Educação Física), conforme demais
determinações do item 14 deste edital.
11.2.2 A prova prática processual será aplicada para o cargo de Procurador Jurídico, conforme demais determinações
do item 13 deste edital.
11.2.3 Havendo alterações da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. Despesas
provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
11.3 O Cartão de Informação do Candidato com o local de prova objetiva deverá ser emitido no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br, a partir de 09 de Outubro de 2018.
11.4 O local de realização das provas objetiva, discursiva e prática processual constante do Cartão de Informação, não
será alterado, em hipótese alguma, a pedido do candidato.
11.5 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) minutos do horário fixado
para o fechamento do portão de acesso ao local de realização da prova, munido de caneta esferográfica
transparente de tinta azul ou preta, seu DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO COM FOTO e o Cartão de
Informação do Candidato, impresso por meio do endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
11.5.1 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de
identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de
identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto,
nos termos da Lei Federal nº 9.503 art. 159, de 23/09/97.
11.5.2 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o
registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da realização da prova
objetiva, discursiva e da prova prática processual, ainda, ser submetido à identificação especial, que consistindo
na coleta de impressão digital.
11.6 Não haverá segunda chamada para as provas objetiva, discursiva e prática processual, portanto, se o candidato
estiver ausente por qualquer motivo, será eliminado do Concurso Público.
11.7 Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato
somente poderá ausentar-se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência
temporária em que o candidato ainda não tiver terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um
Fiscal. Excepcionalmente, nos casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporária e necessidade extrema,
em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos após o início da prova, poderá
fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal.
11.8 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de
estudo ou leitura.
11.9 O horário de início da prova será o mesmo, ainda que realizada em diferentes locais.
11.10 Em hipótese alguma será permitido ao candidato:
a) realizar a prova sem que esteja portando um documento oficial de identificação original que contenha, no
mínimo, foto, filiação e assinatura;
b) realizar a prova sem que sua inscrição esteja previamente confirmada;
c) ingressar no local de prova após o fechamento do portão de acesso;
d) realizar a prova fora do horário ou espaço físico predeterminado;
e) comunicar-se com outros candidatos durante a realização da prova;
f) portar indevidamente e/ou fazer uso de quaisquer dos objetos e/ou equipamentos citados no subitem 18.1.3 e
18.1.4 deste Edital.
11.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no item 18
deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes deverão ser
obrigatoriamente acondicionados em envelopes de guarda de pertences fornecidos pela empresa organizadora
no dia da prova e conforme o previsto neste Edital. Recomenda-se, nesses casos, que os candidatos retirem as
baterias dos celulares, garantindo, assim, que nenhum som será emitido, inclusive do despertador, caso esteja
ativado.
11.12 A empresa organizadora não se responsabilizará pela guarda de quaisquer dos objetos pertencentes aos
candidatos, tampouco por perdas ou extravios de objetos ou de equipamentos eletrônicos ocorridos durante a
realização da prova, ou ainda por danos neles causados.
11.13 Não será permitida a entrada de candidatos no local de prova portando qualquer tipo de arma. O candidato que
estiver armado será encaminhado à Coordenação.
11.14 Não será permitido o ingresso ou a permanência de pessoa estranha ao certame, em qualquer local de prova,
durante a realização da prova objetiva, salvo o previsto no subitem 8.2.2 deste Edital.
11.15 A empresa organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como utilizar
detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, ser adotadas medidas adicionais de
segurança.
11.16 Ao término das provas, objetiva, discursiva e prática processual, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal
de Sala, sua Folha de Respostas da prova objetiva, a Folha de Resposta da prova discursiva e a Peça processual
transcrita em folha definitiva, todas devidamente preenchidas e assinadas, quando necessário.
11.16.1 Ao término da prova objetiva, o candidato poderá anotar suas respostas para posterior conferência, desde que
isso seja feito no campo destinado para tal finalidade. Qualquer outra anotação será considerada tentativa de
fraude, sujeitando o candidato à eliminação do certame, nos termos do item 18.1.6 deste Edital.
11.16.2O candidato deverá assinalar as respostas das questões da prova objetiva na Folha de Respostas, preenchendo os
alvéolos com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
11.16.3As marcações feitas na folha de respostas, diferente da orientação contida na capa do caderno de questões e
folha de Respostas do candidato, tais como marcação rasurada, não preenchida integralmente e feitas a lápis, ou
ainda, danos provocados à folha de resposta pelo ato de amassar, molhar, dobrar, rasgar ou manchar, serão de
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inteira responsabilidade do candidato, sendo que os prejuízos advindos poderão impossibilitar a realização do
processamento eletrônico, invalidando as questões.
11.16.4A prova discursiva e prática processual, deverá ser feita com caneta de tinta azul ou preta com grafia legível, a fim
de não prejudicar o desempenho do candidato, quando da correção pela banca examinadora.
11.16.5 Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido erro do candidato.
11.17 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas das provas objetiva, discursiva e prática processual e deixar
definitivamente o local de realização da prova somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do
seu início, porém, não poderá levar consigo o Caderno de Questões.
11.18 Os três últimos candidatos só poderão deixar a sala após entregarem suas Folhas de Respostas e assinarem o termo
de fechamento do envelope no qual serão acondicionadas as Folhas de Respostas da sala.
11.19 O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que permaneça na sala até os últimos 60
(sessenta) minutos que antecedem o encerramento da prova, conforme o período estabelecido nos subitens 11.22
e 11.23 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas da prova
objetiva, devidamente preenchida e assinada.
11.20 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda
estiverem realizando-a.
11.21 A prova objetiva será composta de 30 (trinta) questões distribuídas por áreas de conhecimento. Cada questão da
prova objetiva terá 4 (quatro) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) alternativa correta,
pontuadas conforme as Tabelas do item 10. Será atribuída pontuação 0 (zero) às questões com mais de uma
opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou preenchidas a lápis.
11.21.1A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será distribuída e avaliada conforme as tabelas do item 10
deste Edital.
11.21.2A prova prática processual de caráter eliminatório e classificatório será distribuída e avaliada conforme o item 13
deste Edital.
11.21.3A prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório será distribuída e avaliada conforme o item 14 deste
Edital.
11.22 Para os cargos de Procurador Jurídico, Professor I e Professor II (Educação Física), a aplicação das provas objetiva,
discursiva e prática processual terá duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de
Respostas e Folha da Versão Definitiva da Prova Discursiva e Prática Processual. Não haverá, por qualquer motivo,
prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do afastamento de candidato da sala de
prova.
11.23 Para os demais cargos, a prova objetiva terá a duração de 3 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha
de Respostas. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em
razão do afastamento de candidato da sala de prova.
11.24 Os espelhos da Folha de Respostas e da Versão Definitiva da Prova de Discursiva do candidato serão divulgados no
endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, na mesma data da divulgação dos resultados das provas,
ficando disponíveis para consulta durante o prazo recursal.
11.25 O candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais na prova objetiva para ser aprovado no Concurso
Público, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
12. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA
12.1
12.2

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados 01 (um) dia após a aplicação
da prova objetiva, no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. Os Cadernos de questões ficarão
disponíveis para serem baixadas no período de 22/10/2018 a 31/10/2018.
Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso,
devidamente fundamentado, nos termos do item 19 deste Edital.

13. DA PROVA PRÁTICA PROCESSUAL
13.1 A Prova de Prática Processual será realizada para o cargo de PROCURADOR JURÍDICO.
13.1.1Somente será corrigida a Prova de Prática Processual do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no
subitem 11.25 e que estiver classificado até a 30ª (trigésima) posição na prova objetiva, além de não ser eliminado
por outros critérios estabelecidos neste Edital;
13.1.1 Para não ser eliminado do Concurso Público e ter a Prova Prática Processual corrigida, os candidatos inscritos como
Pessoa com Deficiência - PcD deverão atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no subitem 11.25, deste Edital
e estar classificado até a 30ª (trigésima) posição na prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios
estabelecidos neste Edital.
13.1.3 todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite disposto no subitem 13.1,
terão sua Prova de Prática Processual corrigida;
13.1.4 os candidatos não classificados dentro do limite disposto no subitem 13.1, ainda que tenha a nota mínima prevista
no subitem 11.25, estarão automaticamente desclassificados no concurso público;
13.2 A Prova de Prática Processual destinada ao cargo de Procurador Jurídico, consistirá na elaboração de 01 (uma)
peça processual, cujo objeto será a matéria constante no Anexo II, dos Conteúdos Programáticos –
Conhecimentos Específicos.
13.3
A Prova de Prática Processual, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada considerando-se os aspectos
presentes na Tabela 13.1:
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Tabela 13.1

1.
2.
3.
4.

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS DA PROVA DE PRÁTICA PROCESSUAL
Aspectos:
Pontuação Máxima
Conhecimento técnico-científico sobre a matéria
10
Sistematização lógica
10
Nível de persuasão
10
Adequada utilização do vernáculo
10
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
40

13.4

A correção da Prova de Prática Processual será realizada pela Banca Examinadora, conforme os aspectos
mencionados na Tabela 13.1, cuja pontuação máxima será de 40 (quarenta) pontos.
13.4.1 O candidato deverá obter 20 (vinte) pontos ou mais, na Prova de Prática Processual, para ser aprovado e não ser
eliminado do concurso público.
13.5 A Prova de Prática Processual deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta
esferográfica transparente de tinta azul ou preta, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de
outras pessoas, salvo em caso de candidato a quem tenha sido deferido atendimento especial para a realização
das provas.
13.5.1 Nenhuma das folhas de textos definitivos da Prova de Prática Processual poderá ser assinada, rubricada ou conter,
em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que possibilite a identificação do candidato.
13.5.2 Quando da realização da Prova de Prática Processual, caso a peça processual exija assinatura, o candidato
deverá utilizar apenas o termo “Procurador Jurídico”. Ao texto que contenha outra assinatura será atribuída nota 0
(zero), por se tratar de identificação do candidato em local indevido.
13.5.3 A VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da Prova de Prática Processual. O rascunho,
no caderno da Prova de Prática Processual, será de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de
avaliação da Prova de Prática Processual.
13.5.4 O candidato disporá de, no máximo, 150 (cento e cinquenta) linhas para elaborar a peça processual. Será
desconsiderado, para efeito de avaliação, qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou
que ultrapassar a extensão máxima permitida para elaboração.
13.5.5 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução da questão, acarretará
em descontos na pontuação atribuída ao candidato nesta fase.
13.5.6 O material de uso permitido na Prova de Prática Processual será fornecido pela Fundação de Apoio à UnesparCampus de Paranavaí, por meio de excertos de legislação.
13.6 O candidato terá sua Prova de Prática Processual avaliada com nota 0 (zero) em caso de:
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;
b) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
c) redigir seu texto a lápis, ou a tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar a peça processual ou o parecer redigido (a) na VERSÃO DEFINITIVA, ou entregá-la em branco;
e) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
f) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).
13.7 Quanto ao resultado da Prova de Prática Processual, caberá interposição de recurso nos termos do item 19 deste
Edital.
14. DA AVALIAÇÃO DA PROVA DISCURSIVA
14.1 A Avaliação da Prova Discursiva será aplicada aos cargos de Professor I e Professor II (Educação Física).
14.1.1 Somente será corrigida a Prova Discursiva do candidato que obter, no mínimo, a pontuação estabelecida no
subitem 11.25 deste Edital e estar classificado até o limite disposto na Tabela 14.1, além de não ser eliminado por
outros critérios estabelecidos neste Edital.
14.1.2 Para não ser eliminado do Concurso Público e ter a Prova Discursiva corrigida, os candidatos inscritos como Pessoa
com Deficiência - PcD deverão atingir, no mínimo, a pontuação estabelecida no subitem 11.25, deste Edital e estar
classificado até o limite disposto na Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste
Edital.
14.1.3 Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentre o limite estabelecido na Tabela
14.1 terão sua prova discursiva corrigida.
Tabela 14.1
CARGOS
Professor I
Professor II
(Educação Física)
14.2
14.3

NUMERO MÁXIMO DE
AVALIAÇÕES PARA CORREÇÃO
150º (Centésimo Quinquagésimo)
50º (Quinquagésimo)

A prova discursiva aplicada aos cargos de Professor I e Professor II (Educação Física), será composta por uma
redação, cujo objeto será a matéria constante no Anexo II, dos Conteúdos Programáticos – Conhecimentos
Específicos.
A prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será avaliada considerando-se os seguintes aspectos:
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Tabela 14.2

Itens

Aspectos

I

Conhecimento técnico-científico
sobre a matéria

II

III

IV

Descrição

Pontuação

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema
proposto pela questão discursiva.
O candidato deve apresentar conhecimento teórico e
Atendimento ao tema proposto prático a respeito do assunto/tema abordado pela
na questão
redação, demonstrando domínio técnico e científico.
A argumentação apresentada pelo candidato deve ser
pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a
Clareza de argumentação/senso respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar
crítico
senso crítico em relação ao questionamento abordado
pela redação.
A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura
textual: uso adequado da ortografia, constituição dos
parágrafos conforme o assunto, estruturação dos períodos
Utilização adequada da Língua
no interior dos parágrafos (coerência entre porções
Portuguesa
textuais, relação lógica entre as ideias propostas, emprego
adequado de articuladores no interior das porções
textuais).
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS DA PROVA DISCURSIVA

7,00

6,00

4,00

3,00

20,00

14.4 Caso o candidato obtenha pontuação igual a 0 (zero) nos aspectos I, II e III da tabela 14.2, consequentemente não
será avaliado o último aspecto (IV), da “Utilização adequada da Língua Portuguesa”.
14.5 O candidato terá sua prova discursiva avaliada com nota 0 (zero):
a) em casos de não atendimento ao conteúdo avaliado e ao tema proposto, de manuscrever em letra ilegível ou
de grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;
b) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;
c) redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;
d) não apresentar as questões redigidas na FOLHA DA VERSÃO DEFINITIVA ou entregar em branco;
e) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos);
14.5 A correção da prova discursiva será realizada por uma Banca Examinadora, conforme os aspectos mencionados na
Tabela 14.2, da seguinte forma: será atribuída a nota máxima de 20,00 (vinte) pontos para a questão.
14.6 O candidato deverá obter 10,00 (dez) pontos ou mais na avaliação da prova discursiva para não ser eliminado do
concurso público.
14.7 A folha da VERSÃO DEFINITIVA será o único documento válido para a avaliação da prova discursiva. As folhas para
rascunho, no caderno de questões, são de preenchimento facultativo e não valerão para a finalidade de
avaliação da prova discursiva.
14.8 O candidato disporá de, no máximo, 20 (vinte) linhas para elaborar a redação da prova discursiva, sendo
desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito fora do local apropriado ou
que ultrapassar a extensão de 20 (vinte) linhas permitida para a elaboração de seu texto.
14.9 A omissão de dados, que forem legalmente exigidos ou necessários para o correto desenvolvimento da redação,
acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nesta fase.
14.10 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 19 deste Edital.
15. DA AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA
15.1

A Prova Prática será realizada para os cargos de Borracheiro, Eletricista, Mecânico, Motorista 40h, Motorista
12h/36h, Operador de Máquinas e Pedreiro.
15.1.1 Somente será convocado para participar desta fase do certame o candidato que obter a pontuação
estabelecida no subitem 11.25 e estar classificado até o limite disposto na Tabela 15.1, além de não ser eliminado
por outros critérios estabelecidos neste Edital.
15.1.2 Todos os candidatos empatados na última colocação, dentro do limite disposto no subitem anterior, serão
convocados para a prova prática.
15.1.2 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido na Tabela 15.1, ainda que tenham a nota
mínima prevista no subitem 11.25, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.
Tabela 15.1
PROVA PRÁTICA
Classificação Máxima para
Cargo
Convocação
Borracheiro
15ª (décima quinta posição)
Eletricista
20ª (vigésima posição)
Mecânico
15ª (décima quinta posição)
Motorista 40h
30ª (trigésima posição)
Motorista 12h/36h
20ª (vigésima posição)
Operador de Máquinas
20ª (vigésima posição)
Pedreiro
20ª (vigésima posição)
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15.2 A prova prática é de caráter eliminatório e classificatório.
15.2.1 O candidato deverá obter nota igual ou superior a 10 (dez) pontos, numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos,
na prova prática, para não ser eliminado do certame.
15.3 O local, a data e o horário da prova serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização
da prova prática.
15.4 Os candidatos deverão comparecer ao local de prova com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência,
munidos de documento oficial de identificação com foto (original).
15.4.1 Os candidatos inscritos aos cargos de Motoristas e Operador de Máquinas deverão apresentar também a Carteira
Nacional de Habilitação – CNH (original), válida, conforme requisito mínimo para o cargo, bem como 01 (uma)
cópia simples da mesma, no dia de realização da prova prática. O candidato que não apresentar a CNH,
conforme o requisito mínimo para o cargo previsto no Anexo I deste Edital, não poderá realizar a prova prática e
estará automaticamente eliminado do certame.
15.5 A prova prática será realizada e avaliada de acordo com o descrito nas Tabelas 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15,6, 15.7 e
15.8 deste Edital.
TABELA 15.2
BORRACHEIRO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Tarefa: Desmontar e examinar a câmara de ar de um
pneu de caminhão ou ônibus, promover os reparos
necessários, em seguida, montar, inflar (encher de ar) e
calibrar.
Tempo máximo da prova: 30 (trinta) minutos.

Critério de
pontuação

Tempo:
Até 15 minutos
De 16 a 20 minutos
De 19 a 25 minutos
De 26 a 30 minutos

Pontuação máxima:
20,00
Pontos

Pontos
20,00
17,00
14,00
11,00

* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será
automaticamente eliminado do certame.
TABELA 15.3
ELETRICISTA
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: I – Realizar a instalação de rele fotocélulas: de 0,00 (zero) a 5,00 (cinco) pontos;
II – Montar um sistema de interruptores intermediários: de 0,00 (zero) a 5,00 (cinco) pontos;
III – Montar um sistema de sensores de presença em paralelo: de 0,00 (zero) a 5,00 (cinco) pontos.
IV – Instalar um reator em luminária 2x40: de 0,00 (zero) a 5,00 (cinco) pontos.
20,00 pontos
O candidato que não concluir os quatro itens acima estabelecidos, no tempo determinado, será
automaticamente eliminado do certame.
Serão disponibilizados materiais, equipamentos e ferramentas necessários para realização da tarefa.
Tempo de prova: 30 (trinta) minutos.

Tabela 15.4
MECÂNICO
DESCRIÇÃO

AVALIAÇÃO

Veículos
Leves

Tarefa: Procedimento de montagem de motor; identificação e conserto de
defeitos na parte mecânica nos diversos sistemas de veículos leves.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

Veículos Pesados

Tarefa: Procedimento de montagem de motor; identificação e conserto de
defeitos na parte mecânica nos diversos sistemas de veículos pesados.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

20,00
Pontos

Tarefa: Procedimento de montagem de motor; identificação e conserto de
defeitos na parte mecânica nos diversos sistemas dos equipamentos/máquinas
rodoviárias.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

20,00
Pontos

Máquinas Pesadas

20,00
Pontos

TABELA 15.5
MOTORISTA 40H e MOTORISTA 12H/36H
DESCRIÇÃO
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Tarefa: Prova de Direção Veicular, que será realizado em percurso pré-determinado, na presença de
examinador, quando será avaliado o comportamento do candidato com relação às regras gerais de trânsito e
o desempenho na condução do veículo, tais como:
a) rotação do motor;
b) uso do câmbio, dos freios, entre outros;
c) localização do veículo na pista;
d) velocidade desenvolvida;
e) obediência à sinalização de trânsito (vertical e horizontal) e semafórica;
f) obediência às situações de trajeto;
g) outras situações verificadas durante a realização do exame.
Será eliminado do exame de direção veicular e do certame, o candidato que cometer as faltas eliminatórias
do Inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN, ou seja:
a) Transitar na contramão da direção;
20,00 pontos
b) Avançar o sinal vermelho do semáforo;
c) Provocar acidente durante a realização do exame;
d) Não realizar de forma completa o exame de direção veicular.
As demais faltas eliminatórias contidas no inciso I do Art. 19 da Resolução nº 168 do CONTRAN serão
consideradas falta do grupo III (falta Grave), conforme quadro abaixo.
Grupo
Faltas
Pontos
negativos
I
Leve
4,00
II
Média
5,00
III
Grave
6,00
No decorrer do exame de direção veicular serão registradas as faltas cometidas pelo candidato sendo que, do
total de pontos da prova prática, será descontada a somatória dos pontos relativos às faltas cometidas.
Tempo de prova: até 20 (vinte) minutos.
TABELA 15.6
OPERADOR DE MÁQUINAS
(MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA).
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: Consistirá do desenvolvimento de atividades práticas, abrangendo o conhecimento de manutenção,
condução e operação de máquina/equipamento pesado na realização da tarefa.
Itens que serão avaliados:
I - Manutenção (verificação das condições da máquina/equipamento pesado) de 0,00 (zero) a 3,00 (três)
pontos;
II – Direção, operação e execução dos serviços determinado na tarefa, considerando a agilidade, habilidade e
20,00 pontos
a qualidade apresentada: de 0,00 (zero) a 17,00 (dezessete) pontos.
Obs. O candidato deverá fazer opção, por ocasião da realização do teste, por uma das
máquinas/equipamentos disponibilizadas para realização do teste prático.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente
eliminado do certame.
Tempo de prova: até 30 (trinta) minutos.

TABELA 15.7
PEDREIRO
DESCRIÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

Tarefa: Confecção de uma parede em L (dois lados) de tijolos (lajotas) de seis furos, utilizando argamassa
preparada anteriormente, de aproximadamente 1 (um) metro de comprimento por 60 (sessenta) centímetros
de altura, cada lado da parede, com espessura de argamassa de aproximadamente 1 (um) centímetro.
Itens que serão avaliados:
I - Marcação do esquadro no piso para elevação de alvenaria: de 0,00 (zero) a 8,00 (oito) pontos;
II - Nivelamento e alinhamento da parede de alvenaria: de 0,00 (zero) a 8,00 (oito) pontos;
20,00 pontos
III - Uniformidade das juntas de argamassas de assentamento de 0,00 (zero) a 2,00 (dois) pontos;
IV Amarração dos tijolos: 0,00 (zero) a 2,00 (dois) pontos.
* Tarefa não concluída no tempo determinado não será pontuada e o candidato será automaticamente
eliminado do certame.
Tempo da prova: 60 (sessenta) minutos.

15.6
15.7
15.8

A prova prática realizar-se-á, independente das diversidades físicas ou climáticas, na data estabelecida para a
realização da mesma.
Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da prova prática
não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado.
Não haverá segunda chamada para a prova prática, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a
ausência do candidato. O candidato que não comparecer ao local da prova no horário determinado para o início
de sua realização será automaticamente excluído do concurso.
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15.9

Quando a realização da prova prática envolver a operação de veículos e equipamentos que possam oferecer
ameaça à integridade física dos candidatos, da equipe examinadora ou de quaisquer presentes, o examinador
responsável poderá eliminar o candidato da prova prática, e consequentemente do concurso, quando este
declarar não ter conhecimento a respeito da utilização do veículo e/ou equipamento a ser utilizada na prova, ou
caso aja de forma imprudente ou imperita.
15.10 A relação com os candidatos habilitados, bem como de suas respectivas notas obtidas na prova prática será
divulgada em edital no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
15.11 Quanto ao resultado da prova prática caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos
do item 19 deste Edital.
16. DA AVALIAÇÃO DOS TÍTULOS
16.1
16.1.1
16.1.2
16.1.3
16.2
16.2.1
16.3
a)
b)

A prova de títulos, de caráter classificatório, será realizada para todos os cargos de Nível Superior – Professor II
(Educação Física) e Nível Médio - Professor I.
Somente poderá participar desta fase do certame o candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem
11.25 da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.
Todos os candidatos empatados com o último colocado na prova objetiva, dentro do limite disposto no subitem
11.25, serão convocados para a prova de títulos.
Os candidatos não classificados dentro do limite disposto no subitem 11.25 não serão convocados para a prova de
títulos e estarão automaticamente eliminados do concurso.
A relação dos candidatos habilitados para participar da Prova de Títulos, a data para anexar os documentos no
Formulário de Cadastro de Títulos e o período em que os títulos deverão ser enviados, serão divulgados em edital
próprio a ser publicado oportunamente.
É de exclusiva responsabilidade do candidato o anexo dos títulos no site, e o envio dos documentos anexados
como forma de comprovação.
Os candidatos habilitados e interessados em participar da prova de títulos deverão:
anexar no formulário de cadastro de títulos disponível no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br;
após anexado os documentos, deverá o candidato enviar os títulos cadastrados para avaliação via Sedex com AR
(Aviso de Recebimento) para o endereço informado abaixo:
DESTINATÁRIO: Fundação de Apoio à UNESPAR Campus de Paranavaí/PR
Caixa Postal 449
Paranavaí-PR
CEP: 87.701-970
Concurso Público do Município de Califórnia - PR
- PROVA DE TÍTULOSNOME DO CANDIDATO:XXXXXXXXX
CARGO: XXXXXXXXX
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: XXXXXXXX

16.4

A prova de títulos será avaliada numa escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, de acordo com a Tabela 16.1 e 16.2
deste Edital;
16.4.1 a prova de títulos terá o valor máximo de 10 (dez) pontos, ainda que a soma dos valores dos títulos apresentados
seja superior a este valor, conforme disposto na Tabela 16.1 e 16.2 deste Edital;
16.4.2 somente será avaliados os títulos cadastrados em conformidade com o disposto no item 16.5, e enviados de acordo
com alínea “b” do item 16.3.
16.5 Os documentos pertinentes à prova de títulos deverão ser apresentados em cópias legíveis de frente e verso,
autenticadas por cartório competente e rubricados pelo candidato.
16.6 Para comprovação da conclusão do curso de pós-graduação em nível de Especialização, Mestrado e Doutorado,
será aceito diploma ou certificado atestando que o curso atende às normas da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), do Conselho Nacional de Educação (CNE), ou está de acordo com as
normas do extinto Conselho Federal de Educação (CFE). Também será aceita declaração de conclusão de pósgraduação em nível de especialização acompanhada do respectivo histórico escolar, no qual conste a carga
horária do curso, as disciplinas cursadas com as respectivas menções, a comprovação da apresentação e
aprovação da monografia. A declaração deverá também atestar que o curso atende às normas da Lei nº
9.394/1996, do CNE, ou está de acordo com as normas do extinto CFE. Deverá constar ainda declaração da
instituição de que o curso cumpriu todas as disposições estabelecidas na Resolução CNE/CES 1 e indicação do ato
legal de credenciamento da instituição. Caso o histórico escolar ateste a existência de alguma pendência ou falta
de requisito de conclusão do curso, o certificado/declaração não será aceito.
16.7 Para os cursos de mestrado e doutorado concluídos no exterior será aceito apenas o diploma, desde que
revalidado por instituição de ensino superior no Brasil e traduzido para a língua portuguesa por tradutor
juramentado.
16.8 Os certificados/declarações ou diplomas de pós-graduação, em nível de especialização lato sensu, deverão
conter a carga horária cursada.
16.9 Cursos de Atualização e/ou Aperfeiçoamento:
16.9.1Comprovados mediante apresentação de certificado ou atestados expedidos pela entidade realizadora; os cursos
devem ser relacionados com a área de habilitação do cargo pretendido;
16.10 Somente serão aceitos documentos apresentados em papel com timbre do órgão emissor e respectivos registros, e
se deles constarem todos os dados necessários à identificação das instituições, dos órgãos expedidores e à perfeita
avaliação do documento.
16.11 Não serão avaliados os documentos:
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a) postados fora do prazo ou de forma diferente do estabelecido no edital de convocação para a prova de
títulos;
b) que não forem cadastrados no Formulário de Cadastro de Títulos;
c) cuja fotocópia esteja ilegível;
d) cuja cópia não esteja autenticada em cartório, bem como documentos gerados por via eletrônica que não
estejam acompanhados do respectivo mecanismo de autenticação;
e) sem data de expedição;
f) de mestrado ou doutorado concluídos no exterior que não estejam revalidados por instituição de ensino superior
no Brasil e sem tradução juramentada.
16.12 Na avaliação dos documentos, os títulos apresentados que excederem ao limite máximo de pontos estabelecido
na Tabela 16.1 não serão considerados.
16.13 Não será admitida, sob hipótese nenhuma, o pedido de inclusão de novos documentos.
16.14 Os documentos apresentados não serão devolvidos em hipótese nenhuma, tampouco serão fornecidas cópias dos
mesmos.
16.15 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.
16.17 Não serão aferidos quaisquer títulos diferentes dos estabelecidos na Tabela 16.1 e 16.2.
16.18 A relação dos candidatos com a nota obtida na prova de títulos será publicada em edital, através do endereço
eletrônico www.fundacaofafipa.org.br.
16.19 Quanto ao resultado da prova de títulos, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos
do item 19 deste Edital.
TABELA 16.1
PROVA DE TÍTULOS
CARGO: PROFESSOR I
ITEM

1

2
3

TÍTULOS
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com
carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre. Também
será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em nível de
especialização na área do cargo a que concorre, desde que acompanhada
de histórico escolar.
Curso de Graduação em Licenciatura Plena, desde que não seja requisito do
cargo.
Curso de Aperfeiçoamento e/ou Capacitação na Área de Educação, com
carga horária mínima ou igual há 40 horas.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS

PONTOS

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

4,00
(por título)

4,00

3,00
(por título)
1,00
(por título)

3,00
3,00
10,00

TABELA 16.2
PROVA DE TÍTULOS
ARQUITETO, ASSISTENTE SOCIAL, CONTADOR, DENTISTA, ENFERMEIRO 40H, ENFERMEIRO 12H/36H, ENGENHEIRO CIVIL,
FARMACÊUTICO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO – CLÍNICO GERAL, MÉDICO VETERINÁRIO, PROCURADOR JURÍDICO, PSÍCOLOGO,
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA), TÉCNICO DE INFORMÁTICA
PONTUAÇÃO
ITEM
TÍTULOS
PONTOS
MÁXIMA
Diploma de curso de pós-graduação em nível de doutorado (título de
doutor) na área do cargo a que concorre. Também será aceito
4,00
1
4,00
certificado/declaração de conclusão de curso de doutorado na área do
(por título)
cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.
Diploma de curso de pós-graduação em nível de mestrado (título de
mestre) na área do cargo a que concorre. Também será aceito
3,00
2
3,00
certificado/declaração de conclusão de curso de mestrado na área do
(por título)
cargo a que concorre, desde que acompanhado de histórico escolar.
Certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização, com
carga horária mínima de 360 h/a na área do cargo a que concorre.
1,00
3
Também será aceita a declaração de conclusão de pós-graduação em
3,00
(por título)
nível de especialização na área do cargo a que concorre, desde que
acompanhada de histórico escolar.
TOTAL MÁXIMO DE PONTOS
10,00
17. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO
17.1

Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínimas
exigidas para aprovação, nos termos deste Edital.
17.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que concorrem.
17.2 Para os cargos de Nível Fundamental: Borracheiro, Eletricista, Motorista 40h, Motorista 12h/36h, Mecânico, Operador
de Máquinas e Pedreiro, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na prova objetiva e na prova prática.
17.2.1 Para os demais cargos de Nível Fundamental, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à nota obtida na
prova objetiva.
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17.3

Para o cargo de Nível Médio: Professor I, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à soma das notas
obtidas na prova objetiva, prova discursiva e prova de títulos.
17.3.1 Para os demais cargos de Nível Médio, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à soma das notas obtida
na prova objetiva.
17.4 Para o cargo de Nível Superior: Procurador Jurídico, a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na prova
objetiva, prova prática processual e prova de títulos.
17.4.1 Para o cargo de Nível Superior: Professor II (Educação Física), a Nota Final será igual à soma das notas obtidas na
prova objetiva, prova discursiva e na prova de títulos.
17.4.2 Para os demais cargos de Nível Superior, a Nota Final dos candidatos habilitados será igual à soma das notas
obtidas na prova objetiva e na prova de títulos.
17.5 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que:
a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até a data de
publicação do resultado e classificação deste concurso, conforme artigo 27, parágrafo único, do Estatuto do
Idoso (Lei n.º 10.741, de 1.º de outubro de 2003).
b) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Específicos; quando houver;
c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa;
d) obtiver maior pontuação em Matemática;
e) obtiver maior pontuação em Informática, quando houver;
f) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais, quando houver;
g) obtiver maior pontuação na Prova Prática, quando houver;
h) obtiver maior pontuação na Prova Prática Processual, quando houver;
i) obtiver maior pontuação na Prova Discursiva, quando houver;
j) obtiver maior pontuação na Prova de Títulos, quando houver;
k) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na alínea “a”
deste subitem), considerando dia, mês, ano;
l) Sorteio Público.
17.6 O resultado final do Concurso Público será publicado por meio de 2 (duas) listagens, a saber:
a) Lista de Candidatos com Deficiência, contendo a classificação exclusiva dos candidatos habilitados inscritos
como Pessoa com Deficiência em ordem de classificação;
b) Lista Geral, contendo a classificação de todos os candidatos habilitados, inclusive os inscritos como Pessoa com
Deficiência em ordem de classificação.
18. DA ELIMINAÇÃO
18.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
18.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o seu início.
18.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter aprovação própria ou de
terceiros.
18.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente
das orientações deste Edital:
a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não estejam
expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta;
b) Carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.
18.1.4 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de forma diferente
das orientações do item 11.10 e 11.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que devem ser obrigatoriamente
acondicionados em envelope para guarda de pertences fornecido pela empresa organizadora.
a) Equipamentos eletrônicos como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, tablets, notebook,
gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; relógio de qualquer
espécie, que emita ruídos e/ou sons.
18.1.5 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com as autoridades
presentes ou com os demais candidatos.
18.1.6 Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os permitidos.
18.1.7 Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
18.1.8 Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas.
18.1.9 Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas.
18.1.10 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido.
18.1.11 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas.
18.1.12 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação.
18.1.13 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
18.1.14Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 11.17 ou portando o caderno de questões da prova
objetiva antes do tempo determinado no subitem 11.19.
18.1.15 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização.
18.1.16Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando qualquer objeto
relacionado nos subitens 18.1.3 e 18.1.4.
18.1.17 Não obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova objetiva.
18.1.18 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em quaisquer das
fases do certame.
18.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, serão registradas em ata.
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18.3

Se, a qualquer tempo, for constatado por qualquer meio, ter o candidato se utilizado de procedimento ilícito, suas
provas serão anuladas e ele será automaticamente eliminado do Concurso Público.

19. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
19.1

Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Fiscalizadora do Concurso Público, no
prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:
a) Contra o indeferimento da Isenção CadÚnico;
b) Contra o indeferimento da Isenção de Doador de Medula Óssea;
c) Contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e inscrição
como Pessoa com Deficiência;
d) Contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar;
e) Contra o resultado da prova Objetiva;
f) Contra o resultado da Prova Prática Processual
g) Contra o resultado da prova Discursiva;
h) Contra o resultado da prova Prática;
i) Contra o resultado da prova de Títulos;
j) Contra a nota final e classificação dos candidatos.
19.2 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos
recursos no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br, sob pena de perder o prazo recursal.
19.3 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio disponível no endereço eletrônico
www.fundacaofafipa.org.br.
19.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. Especificamente para o caso previsto na alínea
“c” do subitem 19.1, os recursos deverão estar acompanhados de citação da bibliografia.
19.5 Especificamente para o caso previsto na alínea “c” do subitem 19.1, admitir-se-á um único recurso por questão
para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos.
19.6 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas objetivas
serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito.
19.7 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões) ou alteração de gabarito da prova objetiva, o
resultado será recalculado de acordo com o novo gabarito.
19.8 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída a todos os
candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso.
19.9 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 19.1 deste Edital.
19.10 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do prazo
estabelecido neste Edital não serão apreciados.
19.11 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar-se a
classificação inicial obtida pelo candidato para uma classificação superior ou inferior, ou, ainda, poderá acarretar
a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para a aprovação.
19.12 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado.
19.13 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos.
19.14 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis ao
candidato.
19.15 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico ou, ainda, fora do prazo.
19.16 Os recursos contra as questões da prova objetiva e gabarito preliminar serão analisados e somente serão
divulgadas as respostas dos recursos DEFERIDOS no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br. Não serão
encaminhadas respostas individuais aos candidatos.
19.16.1As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão disponíveis para
consulta individual do candidato no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br por 05 (cinco) dias, a contar
da data de publicação do edital de resultado a que se refere.
19.17 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, empresa responsável pela
organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em suas decisões,
razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais.
20. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
20.1

O resultado final do Concurso Público, após decididos todos os recursos interpostos, será homologado pela
Município de Califórnia - PR e publicado em Diário Oficial do Município e nos endereços
www.fundacaofafipa.org.br e www.california.pr.gov.br, em duas listas, em ordem classificatória e pontuadas: lista
contendo a classificação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência e outra somente
com a classificação dos candidatos com deficiência.

21. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS
21.1

Após a homologação a convocação para posse será publicada no Órgão Oficial do Município e no endereço
eletrônico oficial do Município de Califórnia, www.california.pr.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do
candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.
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22. DA CONVOCAÇÃO
22.1

A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de acordo
com a necessidade, disponibilidade e conveniência do Município de Califórnia - PR,
respeitando ordem de
classificação e a vigência do Edital.
22.1.1 Até o encerramento da vigência do edital, deverão ser convocados todos os candidatos aprovados dentro do
número de vagas ofertado para o respectivo cargo público, salvo no caso de prorrogação, caso em que a
convocação poderá ser postergada até o final de referido prazo.
22.2
O candidato que deixar de comparecer no prazo fixado no Edital de Convocação será considerado como
desistente e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado.
22.3
A nomeação no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial do Município. O candidato convocado
somente será nomeado ser for julgado APTO física e mentalmente para o exercício do cargo. Caso seja
considerado inapto para exercer o cargo, não será nomeado, perdendo automaticamente a vaga, sendo
convocado o próximo habilitado da lista, obedecida a ordem de classificação.
22.3.1 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos a perícia médica para a
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo.
22.3.2 Caso a perícia médica conclua negativamente quanto à compatibilidade e habilitação do candidato para o
exercício do cargo, este não será considerado apto à nomeação e deixará sua vaga disponível para o próximo
candidato na ordem de classificação.
22.4
Para nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá
apresentar
os seguintes documentos:
a) Cópia da Certidão de Nascimento e/ou da Certidão de Casamento;
b) Prova de quitação com a Justiça Eleitoral;
c) Prova de quitação com o serviço militar para o candidato do sexo masculino;
d) Cópia do documento de Identificação;
e) Cópia do Cartão do CPF;
f) Cópia do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
g) Cópia do Registro no órgão de classe e comprovante de pagamento da última anuidade, quando for requisito
do cargo;
h) 02 (duas) fotografias 3X4 recentes;
i) Cópia da Certidão de Nascimento do(s) filho(s), menores de 14 (quatorze) anos;
j) Certidão Negativa Criminal, expedida pela Comarca onde reside;
k) Cópia do comprovante de residência;
l) Número do PIS/PASEP;
m) Outros documentos listados no momento do ato convocatório.
n) O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser
requisitado na Prefeitura do Município de Califórnia, no Departamento de Recursos Humanos, e protocolar
impreterivelmente até o dia anterior ao exame admissional. Após o exame, não serão aceitos pedidos de final
de lista.
22.5 O candidato, após a convocação, deverá comparecer à Prefeitura do Município de Califórnia, no Departamento
de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data da publicação do Edital de nomeação,
munido de documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 4 e subitem 22.4.
23. DA NOMEAÇÃO
23.1

Serão nomeados, gradativamente, através do Diário Oficial do Município, os candidatos aprovados em todas as
etapas do concurso, para investidura no cargo e cumprimento do estágio probatório de três anos.
23.1.1 O provimento dos cargos ficará a critério do Município de Califórnia – PR e obedecerá, rigorosamente, à ordem de
classificação.
23.2 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para nomeação e
início do estágio probatório.
23.3 Caberá o Município de Califórnia – PR a definição da data de nomeação dos candidatos, não sendo permitida
modificação desta data para qualquer fim que não seja necessidade e conveniência da Administração.
23.4 A falta de comprovação de quaisquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de
falsidade ideológica em prova documental tornará sem efeito o respectivo ato de nomeação do candidato, sem
prejuízo das sanções legais cabíveis.
24. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
24.1

Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não estiver
consumada a providência do evento que lhes diz respeito, circunstância que será mencionada em Comunicado
ou Aviso Oficial, oportunamente divulgado pelo Município de Califórnia - PR, no endereço eletrônico
www.california.pr.gov.br/diariooficialcalifornia e www.fundacaofafipa.org.br.
24.1.1 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar frequentemente as publicações de todos os comunicados
e Editais referentes ao Concurso Público de que trata este Edital, no endereço eletrônico do Fundação de Apoio à
UNESPAR – Campus de Paranavaí www.fundacaofafipa.org.br e da Prefeitura Municipal de Califórnia
www.california.pr.gov.br/diariooficialcalifornia
24.3 Qualquer inexatidão e/ou irregularidade constatada nas informações e documentos do candidato, ou quando
constatada a omissão ou declaração falsa de dados ou condições, ou ainda, irregularidade na realização das
provas, com finalidade de prejudicar direito ou criar obrigação, mesmo que já tenha sido divulgado o resultado
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deste Concurso Público e embora o candidato tenha obtido aprovação, levará à sua eliminação, sendo
considerados nulos todos os atos decorrentes da sua inscrição, após procedimento administrativo em que lhe sejam
assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
24.4 Os prazos estabelecidos neste Edital são preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo
justificativa para o não cumprimento e para a apresentação de documentos após as datas estabelecidas.
24.4.1 Não serão fornecidas, por telefone ou e-mail, informações a respeito de datas, locais e horários de realização das
provas e demais eventos. O candidato deverá observar rigorosamente as formas de divulgação estabelecidas
neste Edital e nas demais publicações no endereço eletrônico www.fundacaofafipa.org.br
24.5 Não haverá segunda chamada para quaisquer das fases do concurso, seja qual for o motivo da ausência do
candidato, nem serão aplicadas provas em locais ou horários diversos dos estipulados no Cartão de Confirmação
de Inscrição e Local de Provas, e os demais editais de convocação referentes às fases deste Concurso Público.
24.5.1O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará na sua eliminação do concurso
24.5.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem anterior, serão
registradas em ata conforme o item 18.2.
24.6 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será considerada, em
caráter irrecorrível, como desistência.
24.7 Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público,
valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Eletrônico Oficial do Município de Califórnia, acessado
pelo endereço eletrônico www.california.pr.gov.br/diariooficialcalifornia.
24.8 A Prefeitura do Município de Califórnia e a Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí não se
responsabilizam por despesas com viagens e estadia dos candidatos para prestarem as provas deste Concurso
Público.
24.8.1 Havendo alteração da data prevista, as provas de qualquer fase do certame poderão ocorrer em sábados,
domingos e feriados. Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato.
24.9 A empresa organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este Concurso
Público.
24.10 A Comissão Fiscalizadora do Concurso permanecerá constituída até a homologação do concurso.
24.11 O candidato que necessitar atualizar dados pessoais e/ou endereço residencial poderá requerer a alteração por
meio de solicitação assinada pelo próprio candidato, pelo telefone (44) 3422-9352, ou por meio do e-mail de
atendimento ao candidato candidato@fafipa.org, anexando documentos que comprovem tal alteração, com
expressa referência ao Concurso nº 005/2018, Cargo e número de Inscrição, até a data de publicação da
homologação dos resultados. Após esta data, poderá requerer a alteração junto à Prefeitura do Município de
Califórnia – PR, situada à Rua 17 de Dezembro, nº 149 CEP: 86820-000, Califórnia – PR, no Protocolo Geral ou enviar a
documentação via SEDEX com AR para o mesmo endereço, aos cuidados do Departamento de Gestão de
Pessoal.
24.13 A Prefeitura do Município de Califórnia e a Fundação de Apoio à Unespar – Campus de Paranavaí não se
responsabilizam por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes de:
a) endereço eletrônico incorreto e/ou desatualizado;
b) endereço residencial desatualizado;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas;
d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados pessoais, telefones e
documentos.
22.14 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros instrumentos
similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital.
22.15 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Fiscalizadora do Concurso Público em conjunto com a empresa
organizadora.
23.7 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua
publicação.
23.8 A impugnação deverá ser protocolada pessoalmente ou enviada, dentro do prazo estipulado, via Sedex para o
endereço da Fundação de Apoio à UNESPAR – Campus de Paranavaí, Avenida Paraná, nº 794 A, 1º andar, Centro,
CEP 87.705-190, Paranavaí/PR.
23.9 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
Califórnia, 11 de Julho de 2018.
Paulo Wilson Mendes
Prefeito do Município
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO I – DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2018
DOS REQUISITOS, CARGA HORÁRIA E ATRIBUIÇÕES
ARQUITETO
Requisitos: Curso Superior Completo em Arquitetura e Urbanismo com registro no CREA
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Elaborar planos, programas e projetos: Identificar necessidades do usuário; coletar informações e dados;
analisar dados e informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda;
definir conceito projetual; elaborar metodologia, estudos preliminares e alternativas; pré-dimensionar o empreendimento
proposto; compatibilizar projetos complementares; definir técnicas e materiais; elaborar planos diretores e setoriais,
detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto aos órgãos competentes;
registrar responsabilidade técnica (ART); elaborar manual do usuário. Fiscalizar obras e serviços: Assegurar fidelidade
quanto ao projeto; fiscalizar obras e serviços quanto ao andamento físico, financeiro e legal; conferir medições; monitorar
controle de qualidade dos materiais e serviços; ajustar projeto a imprevistos. Prestar serviços de consultoria e assessoria:
Avaliar métodos e soluções técnicas; promover integração entre comunidade e planos e entre estas e os bens edificados,
programas e projetos; elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação; coordenar
equipes de planos, programas e projetos. Gerenciar execução de obras e serviços: preparar cronograma físico e
financeiro; elaborar o caderno de encargos; cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados; implementar
parâmetros de segurança; selecionar prestadores de serviço, mão-de-obra e fornecedores; acompanhar execução de
serviços específicos; aprovar os materiais e sistemas envolvidos na obra; efetuar medições do serviço executado; aprovar
os serviços executados; entregar a obra executada; executar reparos e serviços de garantia da obra. Desenvolver estudos
de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento proposto; verificar adequação do projeto à legislação,
condições ambientais e institucionais; avaliar alternativas de implantação do projeto; Identificar alternativas de
operacionalização e de financiamento; elaborar relatórios conclusivos de viabilidade. Estabelecer políticas de gestão:
Assessorar formulação de políticas públicas; estabelecer diretrizes para legislação Urbanística; estabelecer diretrizes para
legislação ambiental, preservação do patrimônio histórico e cultural; monitorar implementação de programas, planos e
projetos; estabelecer programas de segurança, manutenção e controle dos espaços e estruturas; capacitar a sociedade
para participação nas políticas públicas. Ordenar uso e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação existente;
legislação existente; definir diretrizes para uso e ocupação do espaço; monitorar a implementação da legislação
urbanística. Utilizar recursos de Informática. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional.
ASSISTENTE SOCIAL
Requisitos: Curso Superior Completo em Serviço Social devidamente registrado no Conselho em classe
Carga Horária: 30 horas semanais.
Atribuições: Executar serviços de assistência social concernentes à realidade e voltadas à formação plena da cidadania
e inclusão social de famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social; realizar o atendimento inicial do caso;
realizar anamnese social; comunicar ao conselho tutelar os casos atendidos no serviço, fazer visitas domiciliares;
encaminhar os casos a rede de Proteção; coordenar os grupos de apoio às famílias; encaminhar as crianças e
adolescentes para serviços de garantia de direitos; fornece laudo social quando solicitado; manter atualizados os registros
dos casos atendidos para fins de consulta ou estatísticos; proceder a estudos das Famílias Acolhedoras; inserir as famílias
das crianças e adolescentes em programas de geração de renda, profissionalização; acompanhamento a adolescentes
em cumprimento de medidas socioeducativas; participar de palestras informativas a comunidade; fazer estudo
permanente acerca do tema da violência; capacitar agentes multiplicadores; participar de todas as reuniões da equipe;
realizar articulação/parcerias com instituições de saúde, trabalho, justiça, educação, cultura e assistência social;
coordenar as reuniões de equipe; planejar atividades como palestras, campanhas e conferências; divulgar o serviço à
sociedade; promover capacitações; manter atualizado os registros de todos os atendimentos.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições:
Digitar
relatórios,
minutas
e/ou
memorando;
executar
serviços
de
recebimento
de
correspondências/documentos e/ou expedientes, separando, classificando, encaminhando ou arquivando
adequadamente, a fim de facilitar seu acesso e manuseio; compilar ou elaborar dados estatísticos; atender a
municipalidade e demais funcionários, prestando informações ou encaminhando aos responsáveis; solicitar, conferir,
armazenar e controlar material de expediente; inserir dados nos sistemas informatizados.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Proceder à limpeza, conservação e arrumação dos locais de trabalho e instalações, mantendo limpos os
equipamentos, materiais e máquinas, de acordo com a necessidade; realizar trabalhos de natureza manual e braçal, nas
áreas em que estiver lotado, realizar tarefas simples de montagem e desmontagem de motores, executando a lavagem
de peças e ferramentas; manter em ordem a limpeza e condições de uso os equipamentos e ferramentas da área;
proceder à lavagem, secagem, pulverização lubrificação e limpeza interna dos veículos e máquinas pesadas, assim
como executar atividades de encerar e polir, outras atividades afins.
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Requisitos: Ensino Médio Completo ou curso técnico de auxiliar de farmácia
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Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos e substâncias correlatas. Orientar sobre uso de
medicamentos. Fazer controle e manutenção de estoque. Registrar entradas e saídas de medicamentos. Auxiliar no
carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico-hospitalares e correlatos. Realizar compras
quando houver urgência, mediante orientação da chefia. Executar serviços de digitação em geral e elaboração de
relatórios. Colher informações sobre as características e benefícios do produto. Fracionar medicamentos e substâncias
correlatas, para fornecimento por dose individual, às diversas unidades do posto; executar outras atribuições afins.
BORRACHEIRO
Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Trocar e consertar pneus leves, médios e pesados, realizando serviços com cola, graxa, lixa e câmara de ar
no esmeril; realizar serviços em baixo de caminhões, inclusive embaixo dos compactadores de lixo, quando necessário;
desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Realizar
manutenção de equipamentos, montagem e desmontagem de pneus e alinhamento. Controlar vida útil e utilização do
pneu. Trocar e ressulcar pneus. Consertar pneus a frio e a quente. Reparar câmara de ar e balancear conjunto de roda e
pneu. Prestar socorro a veículos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio
ambiente. Verificar vazamentos do macaco hidráulico, de acordo com o peso a ser levantado. Manter válvula de alívio
fechada a pós o uso. Esgotar água do compressor. Verificar óleo do compressor. Trocar água de caixa d’água. Limpar
ferramentas. Marcar pneus. Preencher ficha de controle de uso de pneus. Controlar o envio e retorno de pneus para
recapagem. Realizar e controlar o rodízio de pneus nos veículos da empresa. Manter calibragem dos pneus. Controlar
número de reformas sofridas pelo pneu. Examinar estado de carcaça do pneu. Separar pneus por medidas. Retirar núcleo
de válvula. Descolar talões do pneu. Retirar friso. Retirar pneu da roda. Retirar protetor de câmara de ar. Retirar câmara
de ar do pneu. Escovar roda e friso da roda. Limpar parte interna do pneu. Aplicar talco grafite ou pasta entre as regiões
de contato da câmara e pneu. Colocar câmara no pneu. Colocar junto protetor, câmara e pneu na roda. Aplicar
lubrificante no talão (linha do pneu). Assentar friso na roda. Fixar válvula na câmara. Calçar rodas dianteiras e traseiras.
Afrouxar porcas. Posicionar macaco na base do carro. Erguer veículos. Posicionar cavalete de segurança. Retirar cônicos
e porcas. Retirar conjunto pneu e roda do carro. Colocar roda nos prisioneiros dos cubos. Fixar rodas com parafusos.
Localizar furo. Retirar objeto perfurante. Escarear local do remendo. Descontaminar local do conserto. Aplicar cimento
vulcanizante. Escolher remendo adequado de acordo com local danificado. Fixar manchão no pneu. Fixar remendo com
rolete no pneu. Introduzir refil de vedação no furo. Retirar agulha do refil. Aparar refil rente ao pneu. Examinar pneu.
Inflar pneu ou câmara com ar comprimido. Vulcanizar pneu. Verificar vazamentos. Calibrar pneu. Inflar câmara de ar com
válvula. Mergulhar câmara de ar em uma caixa d’água. Localizar vazamento na câmara de ar. Secar câmara de ar.
Limpar câmara de ar com esmeril ao redor do furo. Passar cola no local do furo. Fixar borracha de ligação. Cobrir
remendo com papel celofane. Colocar câmara na máquina vulcanizadora. Retirar câmara de ar da máquina
vulcanizadora. Resfriar câmaras de ar em temperatura ambiente ou na água. Verificar se o vazamento foi vedado.
Levantar informações sobre o local. Levantar informações sobre o acontecido. Informar sobre ano e modelo do carro.
Informar-se sobre dimensão e medidas do pneu. Levantar informações sobre o tipo de roda (raiada ou disco). Dirigir-se ao
local com os equipamentos necessários. Sinalizar pista. Executar tarefas afins, conforme a necessidade.
CONTADOR
Requisitos: Curso Superior em Contabilidade com registro no CRC
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Efetuar o acompanhamento e controle da movimentação contábil da administração direta e indireta,
elaborando ou conferindo e aprovando balancetes, balanços, conciliação bancaria e outros, além do esclarecimento
dos fatos contábeis ao Tribunal de Contas, visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta
informação da aplicação dos recursos públicos, outras atividades afins; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
COZINHEIRA
Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Preparar e cozinhar alimentos e responsabilizar-se pela cozinha; responsabilizar-se pelos trabalhos de cozinha;
preparar dietas e refeições de acordo com cardápios; preparar refeições ligeiras, mingaus, café, chá e outras;
encarregar-se de todos os tipos de cozimento em larga escala, tais como: vegetais, cereais, legumes, carnes de variadas
espécies; preparar sobremesas e sucos; eventualmente, fazer pães, biscoitos, sorvetes e artigos de pastelaria em geral;
encarregar-se da guarda e conservação dos alimentos; fazer os pedidos de suprimento de material necessário à cozinha
ou à preparação de alimentos; operar os diversos tipos de fogões, aparelhos e demais equipamentos de cozinha;
distribuir, fiscalizar e orientar os trabalhos dos auxiliares; supervisionar os serviços de limpeza, zelando pela conservação e
higiene dos equipamentos e instrumentos de cozinha; executar tarefas afins.
DENTISTA
Requisitos: Curso Superior Completo em Odontologia com registro no CRO
Carga Horária: 20 horas semanais.
Atribuições: Diagnosticar, avaliar e planejar procedimentos odontológicos. Atender, orientar e executar tratamento
odontológico. Analisar e interpretar resultados de exames radiológicos e laboratoriais. Orientar sobre saúde, higiene e
profilaxia oral, prevenção de cárie dental e doenças periodontais. Orientar e executar atividades de urgências
odontológicas. Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, convênios e programas
de ensino, pesquisa e extensão. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar de
programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental. Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando se de
equipamentos e programas de informática. Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da
função.
ELETRICISTA
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Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais.
Atribuições: Realizar serviços gerais e instalações prediais e em equipamentos movidos à eletricidade; conservar as redes
internas dos departamentos da prefeitura; realizar a manutenção da iluminação pública das praças e jardins; outras
tarefas afins.
ESCRITURÁRIO
Requisitos: Ensino Médio
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Preencher ou escrever formulários, tratar da organização de arquivamento de processos administrativos,
documentos, entregas e recebimentos de produtos, envios de correspondências, auxiliar a contabilidade, auxiliar a
administração em geral, conforme as tarefas que lhe forem atribuídas. Prestar atendimento aos munícipes, conferir
documentos e relatórios. Receber, conferir, estocar, distribuir, registrar e inventariar o material, observando normas e
instruções e/ou dando orientação a respeito do desenvolvimento desses trabalhos, para manter o estoque em condições
de atender as unidades.
ENFERMEIRO 40h
Requisitos: Curso Superior Completo em Enfermagem com registro no COREN
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Coordenar as atividades de enfermagem, aplicar injeções, ministrar remédios sob prescrição médica, coleta
de exames e tratamentos diversos aos pacientes, sob orientação médica; prestar os primeiros socorros a acidentados,
fazendo curativos e em casos mais graves efetuar o encaminhamento hospitalar; executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função. Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados
pela equipe de enfermagem. Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho.
Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e
avaliar resultados. Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes
multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção. Participar, conforme a política interna da Instituição, de
projetos, cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Realizar consultoria e
auditoria sobre matéria de enfermagem. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar
de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental.
ENFERMEIRO 12h/36h
Requisitos: Curso Superior Completo em Enfermagem com registro no COREN
Carga Horária: 12 horas por 36 horas semanais
Atribuições: Coordenar as atividades de enfermagem, aplicar injeções, ministrar remédios sob prescrição médica, coleta
de exames e tratamentos diversos aos pacientes, sob orientação médica; prestar os primeiros socorros a acidentados,
fazendo curativos e em casos mais graves efetuar o encaminhamento hospitalar; executar outras tarefas compatíveis
com as exigências para o exercício da função. Registrar observações e analisar os cuidados e procedimentos prestados
pela equipe de enfermagem. Padronizar normas e procedimentos de enfermagem e monitorar o processo de trabalho.
Planejar ações de enfermagem, levantar necessidades e problemas, diagnosticar situação, estabelecer prioridades e
avaliar resultados. Implementar ações e definir estratégias para promoção da saúde, participar de trabalhos de equipes
multidisciplinares e orientar equipe para controle de infecção. Participar, conforme a política interna da Instituição, de
projetos, cursos, comissões, eventos, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão. Realizar consultoria e
auditoria sobre matéria de enfermagem. Elaborar relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade. Participar
de programa de treinamento, quando convocado. Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade,
produtividade, higiene e preservação ambiental.
ENGENHEIRO CIVIL
Requisitos: Curso Superior Completo em Engenharia Civil com registro no CREA
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Elaborar, executar e dirigir projetos de engenharia, estudando características, preparando panos, métodos
de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar e orientar a construção, manutenção e reparo em obras e
assegurar padrões técnicos exigidos, bem como analisar processos de solicitações diversas, projetos arquitetônicos de
loteamentos, desmembramentos, visando atender as solicitações; acompanhar e medir obras públicas; fiscalizar obras
irregulares; outras atividades afins; executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
FARMACÊUTICO
Requisitos: Curso Superior Completo em Farmácia com registro no CRF
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Executar diversas tarefas relacionadas com a composição e fornecimento de medicamentos (assistência
farmacêutica e dispensarão e outros preparados semelhantes, de substancias de origem animal e vegetal, de matériasprimas e de produtos acabados, valendo-se de técnicas e aparelhos especiais e baseando-se em formulas estabelecidas,
para atender às receitas médicas e odontológicas; outras atividades afins; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
FISCAL DE POSTURA
Requisitos: Ensino Médio Completo
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Atribuições típicas à fiscalização de obras; Fazer cumprir a legislação municipal relativa a edificações,
parcelamentos, uso e ocupação do solo e demais disposições da legislação urbanística; Desenvolver tarefas
concernentes à fiscalização de obras particulares e posturas municipais; Lavrar auto de infração e embargo de obras
executadas em desacordo com o projeto aprovado ou em descumprimento à legislação pertinente; Fazer cumprir a
legislação de posturas e obras municipais; Lavrar autos de infração para imposição de multas; cumprir diligências;
Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do cargo. Atribuições típicas à fiscalização de posturas municipais:
Executar serviços de fiscalização quanto ao atendimento das posturas municipais, visando sempre o interesse público;
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Fiscalizar as atividades industriais, comerciais, prestadoras de serviços, eventos, ambulantes, extrativistas, obras,
loteamentos e congêneres, exercidas no município, sujeitas ao controle do Poder de Polícia, ao atendimento às normas
legais de posturas municipais vigentes; Lavrar, quando necessário, autos instituídos pela legislação, tais como notificação,
multa, embargo, apreensão, fechamento administrativo, dentre outros; Preencher formulários, relatórios e demais
documentos instituídos pela Prefeitura Municipal; Analisar, manifestar, fundamentar e emitir parecer conclusivo para
decisão em autos dos processos e demais procedimentos administrativos, dentro do prazo previsto na legislação vigente;
Fiscalizar a regularidade de instalação, localização e funcionamento das atividades industriais, comerciais, prestadoras de
serviços, eventos, ambulantes, eventual, extrativistas, obras, loteamentos e congêneres, exercidas no município, sujeitas ao
controle do Poder de Polícia, ao atendimento às normas e posturas municipais vigentes, em especial quanto á concessão
de Alvará de Funcionamento; Fiscalizar e efetuar diligência em setor pré-determinado ou em local específico quando
determinado pelo superior imediato, ou por circunstâncias de interesse público, em cumprimento às normas legais
vigentes; Proceder a orientação de contribuinte, munícipe e sujeito passivo no tocante à aplicação da legislação vigente;
Fiscalizar as condições dos logradouros públicos, em especial o livre escoamento das águas pluviais; Fiscalizar o correto
acondicionamento, limpeza, horário e local de dispensa de lixo domiciliar e industrial; Fiscalizar a colocação de
palanques, mesas e cadeiras nas calçadas, com obediência às normas municipais; Fiscalizar a limpeza nos imóveis,
fechamento de imóveis, construção, manutenção e a utilização dos passeios públicos e a conservação e limpeza das vias
e logradouros públicos; Fiscalizar o livre trânsito dos pedestres nos passeios públicos; Fiscalizar a supressão ou poda de
espécies arbóreas nos logradouros públicos; Fiscalizar a utilização e preservação dos bens móveis e imóveis públicos, bem
como a invasão de áreas públicas ou particulares; Fiscalizar as posturas de meio ambiente e desmatamento em
atendimento às legislações municipal, estadual e federal no que couber; Fiscalizar a regularidade de obras, loteamentos,
uso e ocupação do solo e congêneres, inclusive o licenciamento, bem como a sua execução, sejam particulares ou
públicas; XXVI - Fiscalizar o exercício da prestação de serviços públicos prestados direta ou indiretamente, em especial as
empresas concessionárias, seja em local público ou particular, inclusive em relação ao transporte de passageiros coletivo
ou táxis; Fiscalizar a ordenação de anúncios na paisagem do município, em bens públicos ou em áreas particulares,
inclusive colagem de cartazes e distribuição de panfletos; Fiscalizar o licenciamento de toda e qualquer atividade, seja
remunerada ou não; Fiscalizar horários de abertura e fechamento de estabelecimentos, conforme determina as normas
municipais; Fiscalizar o sossego público, autuando estabelecimentos que excedam o grau de sonoridade permitido em lei
municipal; Fiscalizar as casas de diversões públicas, circos, parques de diversões etc., desde que regularmente licenciados
pela Prefeitura Municipal; Auxiliar na fiscalização de canalização de esgoto, comunicando às autoridades competentes
as irregularidades verificadas; Fiscalizar os estabelecimentos que manipulam ou comercializam produtos inflamáveis e
explosivos, comunicando às autoridades competentes as irregularidades verificadas; Fiscalizar a exploração de pedreiras,
cascalheiras, olarias e depósitos de areia, saibro e calcário; Fiscalizar, constatar, apurar e comunicar todo e qualquer fato
à autoridade ou setor competente, objetivando a atualização dos cadastros municipais; Atuar nos procedimentos
administrativos em relação às permissões efetuadas pela Prefeitura Municipal; Aplicar a legislação tributária quanto às
suas obrigações acessórias; Comunicar as autoridades fiscais quando da verificação e/ou constatação das ocorrências
de obrigações tributárias principais; Aplicar as penalidades, multas e demais cominações se verificadas infrações às
legislações vigentes no município; Executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato, quando for o
caso.
FISIOTERAPEUTA
Requisitos: Curso Superior Completo em Fisioterapia com registro no CREFITO
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Executar tratamentos de reabilitação em pacientes com deficiência física e/ou mental, empregando
técnicas adequadas e de reeducação, para obter o máximo de recuperação outras atividades afins; executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
GARI
Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Realizar os trabalhos de conservação e limpeza de estradas e caminhos, capinar e roçar terrenos, ruas e
demais logradouros públicos; realizar a limpeza e desentupimento de bueiros, sarjetas, valetas e canaletas; realizar a
limpeza de rios e córregos; realizar a roça nas margens dos rios e nos acostamentos das estradas; escavar, tapar buracos,
desobstruir estradas e caminhos. Quebrar pavimentos, abrir e fechar valar, retirar entulhos, realizar serviços relativos a
limpeza urbana, obedecendo a roteiros preestabelecidos; realizar a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças;
realizar a coleta de lixo, acondicionando-o para o transporte público ou nas lixeiras públicas;
MECÂNICO
Requisitos: Ensino Fundamental e Curso Técnico
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Inspecionar e efetuar manutenção mecânica e hidráulica de automóvel máquinas, tratores caminhões da
Prefeitura, solicitando peças e material, para execução dos serviços; realizar montagem e desmontagem de motores
automotivos, engraxar; proceder a limpeza, manutenção e instalações de peças em veículos da instituição; manter em
ordem a limpeza e condições de uso os equipamentos e ferramentas da área;
MÉDICO – CLINICO GERAL
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina com Registro no CRM
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Prestar atendimento médico hospitalar e ambulatorial, examinando pacientes, solicitando e interpretando
exames complementares, formulando diagnósticos e orientando-os no tratamento; Efetuar exames médicos, emitir
diagnóstico, prescrever medicamentos de forma legível, na 24/38 especialidade de Clínica Médica, e realizar outras
formas de tratamento para demais tipos de patologia, aplicando recursos da medicina preventiva ou terapêutica;
Priorizar a prescrição dos medicamentos pelo princípio ativo; Elaborar programas epidemiológicos, educativos e de
atendimento médico preventivo, voltados para a comunidade em geral; Manter registro legível dos pacientes
examinados, anotando a conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença; Prestar atendimento de
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urgência em Clínica Médica; Prestar serviços de âmbito de saúde pública, executando atividades clínicas,
epidemiológicas e laboratoriais, visando à promoção, prevenção e recuperação da saúde da coletividade; Atuar em
equipes multiprofissionais no desenvolvimento de projetos terapêuticos em unidades de saúde; Garantir a qualidade do
registro das atividades nos sistemas de informação (nacionais, estaduais e municipais); Grau máximo de responsabilidade.
Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as
demais Secretarias Municipais; Prestar assistência em regime de plantão na Unidade de Pronto Atendimento e outras, em
todas as faixas etárias, cumprir rigorosamente a escala de plantões e, em caso de não poder cumprir a escala de
plantão, em qualquer dia deverá providenciar um profissional médico plantonista substituto que pertença ao quadro da
Autarquia Municipal de Saúde e informar com antecedência a chefia imediata; Realizar a passagem de plantão; cumprir
pontualmente o horário de serviço fixado e determinado, permanecendo no local de trabalho durante o período de
plantão; Atender a todos os pacientes que derem entrada nos serviços de saúde do município como Unidades Básicas,
Centros de Saúde, Pronto Atendimento e demais serviços que enquadrem o médico plantonista no período de seu
plantão, mesmo que não seja caracterizado urgência ou emergência; Atender as consultas médicas; realizar
atendimento de urgência e emergência; Triar os pacientes que necessitam de internamento e encaminhá-los aos
hospitais conveniados do SUS Sistema Único de Saúde a nível Municipal ou Regional; Acompanhar os pacientes que
necessitam de observação clínica, sendo responsável pela prescrição médica, alta hospitalar ou pelo encaminhamento
para os hospitais conveniados do SUS, se for necessário o internamento; Prescrever medicação para os pacientes que
necessitam ser medicados; realizar procedimentos cirúrgicos e ambulatoriais, como suturas, punções, retirada de corpos
estranhos, etc.; Cumprir outras tarefas pertinentes à Clínica Médica Geral. Responsabilizar-se pelo atendimento préhospitalar necessário para a reanimação e estabilização do paciente, no local do evento e durante o transporte;
Conhecer a rede de serviços da região; Manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis
para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional;
Acompanhar o atendimento local, manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema;
Prestar assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e
necessários ao nível pré-hospitalar; Exercer o controle operacional da equipe assistencial; Fazer controle de qualidade do
serviço nos aspectos inerentes à sua profissão; Avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo
programa de educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os
documentos inerentes à atividade do médico intensivista e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da
atenção médica ao paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; Obedecer ao
código de ética médica. Com base nas informações colhidas dos usuários, quando estes acionam a central de
regulação, responsabilizar-se pelo gerenciamento, definição e operacionalização dos meios disponíveis e necessários
para responder a tais solicitações, utilizando-se de protocolos técnicos e da faculdade de arbitrar sobre os equipamentos
de saúde do sistema necessários ao adequado atendimento do paciente; exercer a regulação médica do sistema;
conhecer a rede de serviços da região; manter uma visão global e permanentemente atualizada dos meios disponíveis
para o atendimento pré-hospitalar e das portas de urgência, checando periodicamente sua capacidade operacional;
receber os chamados de auxílio, analisar a demanda, classificar em prioridades de atendimento, selecionar meios para
atendimento (melhor resposta), acompanhar o atendimento local, determinar o local de destino do paciente, dar
orientação telefônica; manter contato diário com os serviços médicos de emergência integrados ao sistema; prestar
assistência direta aos pacientes nas ambulâncias, quando indicado, realizando os atos médicos possíveis e necessários ao
nível pré-hospitalar; exercer o controle operacional da equipe assistencial; fazer controle de qualidade do serviço nos
aspectos inerentes à sua profissão; avaliar o desempenho da equipe e subsidiar os responsáveis pelo programa de
educação continuada do serviço; obedecer às normas técnicas vigentes no serviço; preencher os documentos inerentes
à atividade do médico regulador e de assistência pré-hospitalar; garantir a continuidade da atenção médica ao
paciente grave, até a sua recepção por outro médico nos serviços de urgência; Representar, quando designado, a
Secretaria Municipal na qual está lotado em Conselhos, Comissões, reuniões com as demais Secretarias Municipais, bem
como dirigir veículos, mediante autorização prévia, quando necessário ao exercício das funções.
MÉDICO VETERINÁRIO
Requisitos: Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária com registro no CRMV
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Colaborar na execução das tarefas de inspeção hígiossanitária e controlo hígiossanitária das instalações para
alojamento de animais, dos produtos de origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam,
preparem, produzam, transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem
animal e seus derivados; Emitir parecer, nos termos da legislação vigente, sobre as instalações e estabelecimentos
referidos acima; Elaborar e remeter, nos prazos fixados, a informação relativa ao movimento nos necrológico dos animais;
Notificar de imediato as doenças de declaração obrigatória e adoptar prontamente as medidas de profilaxia
determinadas pela autoridade sanitária veterinária nacional sempre que sejam detectados casos de doenças de caráter
epizoótico; Emitir guias sanitárias de trânsito; Participar nas campanhas de saneamento ou de profilaxia determinadas
pela autoridade sanitária veterinária nacional do município; Colaborar na realização do recenseamento de animais, de
inquéritos de interesse pecuário e ou económico e prestar informação técnica sobre abertura de novos estabelecimentos
de comercialização, de preparação e de transformação de produtos de origem animal.
MOTORISTA 40h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D”
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Dirigir veículos automotores, com habilitação profissional, devendo ser conhecedor das leis de transito; efetuar
troca de pneus; fazer pequenos consertos; conservar o veículo; fazer carga e descarga; auxiliar no conserto do veículo
cuidando da limpeza e conservação; promover abastecimento e lubrificação; registrar o odômetro e a quantidade de
litros do abastecimento; outras atividades afins.
MOTORISTA 12h/36h
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “D”
Carga Horária: 12 horas por 36 horas semanais
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Atribuições: Dirigir veículos automotores, com habilitação profissional, devendo ser conhecedor das leis de transito; efetuar
troca de pneus; fazer pequenos consertos; conservar o veículo; fazer carga e descarga; auxiliar no conserto do veículo
cuidando da limpeza e conservação; promover abastecimento e lubrificação; registrar o odômetro e a quantidade de
litros do abastecimento; outras atividades afins.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Requisitos: Ensino Fundamental Completo e CNH categoria “C” e/ou “D” e/ou “E”.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Operar veículos motorizados especiais; executar terraplanagem, nivelamentos, abaulamentos, taludes; abrir
valetas e compactar, eventualmente, conduzindo outros veículos de menor categoria; auxiliar no conserto das máquinas,
cuidando da limpeza e conservação da máquina sob a sua responsabilidade; zelar pelo bom funcionamento dos
equipamentos, promovendo o abastecimento e lubrificação das máquinas; executar outras atividades afins.
PEDREIRO
Requisitos: Ensino Fundamental
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Executar serviços de alvenaria em geral; determinar a mistura de traços simples de massas e argamassas;
assentar tijolos, pisos e cerâmicas, fazer pisos, contra pisos, rebocos, concretagem, demolições de alvenaria; fazer bases
de prédios de alvenaria; executar paredes de tijolos à vista; outras tarefas afins.
PROFESSOR I
Requisitos: Formação em Nível Médio na modalidade Normal ou Magistério, ou ainda, em Nível Superior na modalidade
Normal Superior ou Pedagogia.
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Compreende o professor com formação em Nível Médio na modalidade Normal ou Magistério, ou ainda, em
Nível Superior na modalidade Normal Superior ou Pedagogia – Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil,
que exerce atividades de especialista, na Educação Infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e na Educação de
Jovens e Adultos
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA)
Requisitos: Formação em Nível Superior, Licenciatura Plena em Educação Física.
Carga Horária: 20 horas semanais
Atribuições: Compreende os professores e educadores com graduação em Nível Superior, Licenciatura Plena, que
exercem atividades de docência nas respectivas áreas de habilitação em Educação Física, conforme disciplinas e cargos
previstos no anexo IV da presente Lei Municipal nº 1601/2015.
PROCURADOR JURÍDICO
Requisitos: Ensino superior completo em Direito inscrito na OAB
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Prestar assessoria jurídica em todas as áreas de atividade do Poder Público municipal, judicial e
extrajudicialmente, sugerir e recomendar providências para resguardar os interesses e dar segurança aos atos e decisões
da Administração; Acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade, tomando as
providências necessárias para bem curar os interesses da Administração; Postular em juízo em nome da Administração,
com a propositura de ações e apresentação de contestação; avaliar provas documentais e orais, realizar audiências
trabalhistas, cíveis e criminais. O acompanhamento jurídico dos processos judiciais deve ocorrer em todas as instâncias e
em todas as esferas, onde a Administração for ré, autora, assistente, opoente ou interessada de qualquer outra forma.
Ajuizamento e acompanhamento de execuções fiscais de interesse do ente municipal e de interesse do ente municipal e
Em âmbito extrajudicial, mediar questões, assessorar negociações e, quando necessário, propor defesas e recursos aos
órgãos competentes. Acompanhar processos administrativos externos em tramitação no Tribunal de Contas, Ministério
Público e Secretarias de Estado quando haja interesse da Administração municipal; Analisar os contratos firmados pelo
município, avaliando os riscos neles envolvidos, com vistas a garantir segurança jurídica e lisura em todas as relações
jurídicas travadas entre o ente público e terceiros; Recomendar procedimentos internos de caráter preventivo com o
escopo de manter as atividades da Administração afinadas com os princípios que regem a Administração Pública –
princípio da legalidade; da publicidade; da impessoalidade; da moralidade e da eficiência. Acompanhar e participar
efetivamente de todos os procedimentos licitatórios; elaborar modelos de contratos administrativos; Obs.: A audiência
com a assessoria jurídica é de suma importância para o ato final de homologação do processo licitatório – nessa
oportunidade poderá ser constatada a invalidade do procedimento ou de alguns atos; suprimento de algum vício ou a
declaração da sua lisura; Elaborar pareceres sempre que solicitado, principalmente quando relacionados com a
possibilidade de contratação direta; contratos administrativos em andamento, requerimentos de funcionários etc. e
Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes.
PSICÓLOGO
Requisitos: Ensino superior completo em Psicologia inscrito no CRP
Carga Horária: 30 horas semanais
Atribuições: Executar tarefas de suporte psicológico e de coordenação aos grupos de apoio às crianças, adolescentes e
seus familiares, mulheres vítimas de violência doméstica, idosos e deficientes vítimas de maus-tratos; executar tarefas
socioeducativas concernentes à realidade e voltadas à formação plena da cidadania e inclusão social de famílias e
indivíduos em situação de risco pessoal e social; realizar estudo de casos; elaborar laudos e pareceres técnicos
psicológicos quando solicitados; realizar visita domiciliar quando for necessário; acompanhar crianças adolescentes e
seus familiares junto à rede de serviço; participar de palestras informativas a comunidade; fazer estudo permanente
acerca do tema da violência; capacitar agentes multiplicadores; manter atualizado os registros de todos os
atendimentos; participar de todas as reuniões da equipe; compor a equipe multidisciplinar.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Requisitos: Ensino Médio Completo com curso Técnico
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Executar, quando necessário, esboços e desenhos técnicos de sua especialidade, segundo especificações
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técnicas e outras indicações. Fazer a coleta e análise de amostras, realizando testes de laboratórios e outros. Estudar as
causas que originam os surtos epidêmicos em animais. Dedicar-se ao melhoramento genético das espécies animais e
vegetais. Selecionar reprodutores e matrizes e proceder a inseminação artificial e outros processos. Controlar o manejo de
distribuição de alimentos de origem animal e vegetal. Participar na execução de projetos e programas de extensão rural.
Orientar e treinar produtores rurais, pecuaristas, equipes de campo e outros a respeito de técnicas de agropecuária.
Desempenhar tarefas técnicas ligadas à agropecuária, auxiliando em aulas práticas. Estudar os parasitas, doenças e
outras pragas que afetam a produção agrícola, realizando testes, análises de laboratório e experiências e indicar os meios
mais adequados de combate a essas pragas. Participar de programa de treinamento, quando convocado. Executar
tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. Executar outras
tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Requisitos: Ensino Médio Completo com Curso Técnico.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Organizar e planejar a manutenção de atos e fatos administrativos; escriturar contas correntes diversas,
organizando boletins de receitas e despesas, elaborar slips de caixa, escriturando de forma eletrônica, organizar
balancetes patrimoniais e financeiros; examinar processos de prestações de contas; examinar empenhos, analisando a
classificação e a existência de saldo nas dotações; informar processos relativos à despesa, interpretando legislação
referente à contabilidade pública; efetuar cálculos de reavaliação do ativo e de depreciação de bens moveis e imóveis;
participar da elaboração do balanço geral; outras atividades afins; executar outras tarefas compatíveis com as
exigências para o exercício da função.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40h
Requisitos: Ensino Médio Completo com curso Técnico devidamente inscrito no COREN.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de
assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia,
saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente
de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar em
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Executar atividades de enfermagem sob a supervisão e orientação do
enfermeiro.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 12h/36h
Requisitos: Ensino Médio Completo com curso Técnico devidamente inscrito no COREN
Carga Horária: 12 horas por 36 horas semanais
Atribuições: Desempenhar atividades técnicas de enfermagem em hospitais, clínicas e outros estabelecimentos de
assistência médica, embarcações e domicílios; atuar em cirurgia, terapia, puericultura, pediatria, psiquiatria, obstetrícia,
saúde ocupacional e outras; prestar assistência ao paciente, atuando sob supervisão de enfermeiro; organizar ambiente
de trabalho. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Assessorar em
atividades de ensino, pesquisa e extensão. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade
associadas ao ambiente organizacional. Executar atividades de enfermagem sob a supervisão e orientação do
enfermeiro.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA
Requisitos: Ensino superior completo em Tecnologia da Informação ou Ciência da Computação ou outro curso afim
Carga Horária: 30 horas semanais
Atribuições: Elaborar programas de computador, conforme definição do analista de informática. Instalar e configurar
softwares e hardwares, orientando os usuários nas especificações e comandos necessários para sua utilização. Organizar
e controlar os materiais necessários para a execução das tarefas de operação, ordem de serviço, resultados dos
processamentos, suprimentos, bibliografias etc. Operar equipamentos de processamento automatizados de dados,
mantendo ativa toda a malha de dispositivos conectados. Interpretar as mensagens exibidas no monitor, adotando as
medidas necessárias. Notificar e informar aos usuários do sistema ou ao analista de informática, sobre qualquer falha
ocorrida. Executar e controlar nos serviços de processamento de dados nos equipamentos que opera. Executar o suporte
técnico necessário para garantir o bom funcionamento dos equipamentos, com substituição, configuração e instalação
de módulos, partes e componentes. Administrar cópias de segurança, impressão e segurança dos equipamentos em sua
área de atuação.
TELEFONISTA
Requisitos: Ensino Fundamental.
Carga Horária: 30 horas semanais
Atribuições: Operar o equipamento telefônico, fazendo ligações externas, transferindo chamadas para os ramais, tendo
conhecimentos dos serviços realizados em cada setor da prefeitura; manter contato com o público, atendendo com
urbanidade todas as chamadas telefônicas; recepcionar e prestar serviços de apoio aos visitantes e a estrutura
administrativa da prefeitura; fornecer informações, receber usuários os visitantes, averiguar suas necessidades e
encaminhar ao lugar ou a pessoa procurada; agendar reuniões e serviços; observar normas internas de segurança,
conferindo documentos e idoneidade das pessoas externas à prefeitura, notificando os seguranças sobre presenças
estranhas; fazer conferencia das contas telefônicas identificando o local chamado e o solicitante; organizar informações
e planejar o trabalho do cotidiano; outras atividades afins.
VIGIA
Requisitos: Ensino Fundamental.
Carga Horária: 40 horas semanais
Atribuições: Funções de vigilância e proteção fixa e móvel, das áreas administradas pela Prefeitura Municipal, para
impedir a destruição do patrimônio físico e ambiental, bem como qualquer atividade que não esteja expressamente
autorizada pela Administração. Registrar e comunicar de imediato à autoridade competente todas e quaisquer
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ocorrências de invasões, infrações e danos no interior das áreas administradas pela Prefeitura Municipal. Identificar e
controlar o acesso dos usuários e servidores às áreas administradas pela Prefeitura Municipal. Orientar usuários quanto à
prevenção de acidentes e incêndios. Outras atividades inerentes ao cargo.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA
ESTADO DO PARANÁ
ANEXO II – DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 005/2018
DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
ARQUITETO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: TECNOLOGIA DAS EDIFICAÇÕES: Materiais e Técnicas de Construção; Sistemas Construtivos;
Planejamento e Orçamento de Obra; Topografia; Instalações (Elétricas, Telefonia, Cabeamento Lógico, Hidráulicas, Gás,
Águas Pluviais); Conforto Térmico: Desempenho de Materiais e Ventilação Natural; Acústica Arquitetônica; Iluminação
Natural e Artificial; Eficiência Energética e Automação Predial. PROJETO DE ARQUITETURA: Linguagem e metodologia do
projeto de arquitetura; Domínios Público e Privado; Aspectos Psicossociais do Meio Ambiente; (Uso Ambiental);
Sustentabilidade e suas aplicações projetuais na arquitetura; Desenvolvimento Sustentável pelo Projeto de Arquitetura;
Estruturas e a Ordenação do Espaço Edificado na Paisagem Urbana; Programa de necessidades físicas das atividades e
dimensionamento básico; Layout; Ergonomia; Fundamentos para Inclusão Social de Pessoas com Deficiência e de Outros
com Mobilidade Reduzida; Elementos de Acessibilidade a Edificações, Espaço e Equipamentos Urbanos; Conhecimentos
em computação gráfica aplicados à arquitetura, ao urbanismo, ao paisagismo e comunicação visual. URBANISMO E
MEIO AMBIENTE: Sítio Natural; Paisagismo; Estrutura Urbana; Zoneamento e Diversidade; Densidade Urbana; Áreas de
interesse especial; Tráfego e Hierarquia Viária; Imagem Urbana; Uso e Ocupação do Solo; Legislação Urbanística;
Legislação ambiental e urbanística, estadual e federal; Mercado Imobiliário e Política de Distribuição dos Usos Urbanos;
Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e paisagismo (Agenda 21 e Agenda Habitat). Contratos e
Responsabilidades decorrentes da construção; Direito de construir: limites, restrições de vizinhança, limitações
administrativas; Instrumentos de intervenção urbanística: limitações e restrições a propriedade, servidão urbanística,
desapropriações; Planejamento Urbano; Desenho Urbano/Restauração Urbana; Índices Urbanísticos; Impactos
Ambientais Urbanos; Mobiliário Urbano/Comunicação Visual Urbana; AUTOCAD.
ASSISTENTE SOCIAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Fundamentos do serviço social. Política social. Seguridade social. Reforma sanitária. Serviço
social na contemporaneidade: dimensões históricas, teórico metodológicas e ético-políticas no contexto atual do Serviço
Social. Serviço Social e família: diversidade e multiplicidade dos arranjos familiares e direitos geracionais. Serviço Social no
Processo de reprodução de Relações Sociais. Questão social e Serviço social. Planejamento em serviço social:
alternativas metodológicas de processos de planejamento, monitoramento e avaliação – formulação de programas,
projetos e planos; processo de trabalho do Assistente Social. Instrumentalidade do Serviço Social. Pesquisa em Serviço
Social. Indicadores Sociais. Elaboração de laudos, pareceres e relatórios sociais. Trabalho em rede. Interdisciplinaridade.
Atribuições do Assistente Social na Saúde. Serviço Social na década de 90. Gestão democrática na Saúde. Legislação:
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SUAS (Sistema Único de Assistência Social); LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social); Código de Ética Profissional do
Assistente Social; Lei de Regulamentação da Profissão de Assistente Social e ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).
Lei da Saúde - SUS. Lei Maria da Penha. Estatuto do Idoso. Diretrizes Curriculares do Curso de Serviço Social ABEPSS e MEC,
Constituição Federal, Humaniza SUS, Conselho Federal de Medicina.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
AUXILIAR DE FARMÁCIA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês.
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Informática: Ambientes operacionais: Windows; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas
(Excel e broffice.org Calc); conceitos de tecnologias relacionadas à Internet, e-mail, navegador de internet (chrome,
internet explorer e mozilla firefox); busca e pesquisa na web.
Conhecimentos Específicos: História da Farmácia – Noções básicas; Anatomia e Fisiologia humana; Noções de Citologia;
Microbiologia; Parasitologia; Patologia Básica; Noções de Farmacologia; Grupos farmacológicos.
BORRACHEIRO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
CONTADOR
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
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Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Contabilidade Geral: Conceito, objetivos, campo de atuação, princípios fundamentais e as
normas brasileiras de contabilidade. O Sistema de informações contábeis. Patrimônio: formação, composição, Ativo,
Passivo e Patrimônio Líquido, Equações e Variações Patrimoniais. Escrituração: Plano de Contas e Lançamentos
Contábeis - Métodos, Sistemas e Elementos básicos. Receitas, Despesas. Principais aspectos Contábeis das Contas
Patrimoniais: Ajustes de Exercícios Anteriores. Operações com mercadorias, Avaliação dos Estoques. Tributos incidentes
sobre compras e vendas de mercadorias/produtos. Tributos incidentes sobre a folha de pagamento. Ativos Permanentes:
pelo método do custo e de equivalência patrimonial. Depreciação, Amortização e Exaustão. Reservas, Provisões e
Retenção de Lucros: conceitos, tipos, contabilização e apresentação. Variações Monetárias Ativas e Passivas.
Reavaliação de Ativos. Ações na Tesouraria, Dividendos. Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação. Procedimentos
contábeis: duplicatas descontadas, despesas antecipadas, empréstimos e financiamentos, provisão para o imposto de
renda e contribuição social. Contabilidade de Custos: Conceitos, terminologia e nomenclatura usada, classificação;
Esquema básico da contabilidade de custos; critérios de custeio por absorção e direto ou variável; custeio baseado em
atividades; contribuição marginal; Margem de Contribuição e limitações na capacidade de produção; relação
custo/volume/lucro; Ponto de Equilíbrio; Margem de Segurança. Contabilidade e Finanças Públicas: Normas Brasileiras de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16; Plano de Contas do Setor Público; Demonstrações Contábeis
Aplicadas ao Setor Público e Notas Explicativas; Noções de Orçamento Público: conceito, noções gerais, campo de
atuação. Orçamento Público: Orçamento Anual, Ciclo Orçamentário, Exercício Financeiro, Princípios Orçamentários,
Créditos Adicionais. Orçamento-Programa, Receita Pública: Conceito, Receita Orçamentária e Extra orçamentária.
Classificação orçamentária. Estágios da Receita. Dívida Ativa. Despesa Pública: Conceito - Despesa Orçamentária e
Extra orçamentária. Classificação Orçamentária. Estágios da Despesa. Restos a Pagar ou Dívida Passiva. Adiantamento
ou Suprimento de Fundos. Despesas de Exercício Anteriores. Dívida Pública. Código de ética do contador. Legislação
Contábil e Financeira: Lei 6404/76; Lei 4320/64. Lei 8666/93; Lei Complementar 101/00; Lei 10520/02; Lei Complementar
131/09; Fiscalização e Prestação de Informações: Controles Internos e Externos; Prestação de Contas e Informações ao
Tribunal de Contas.
COZINHEIRA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
DENTISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. Índices
epidemiológicos os específicos em saúde bucal. Saúde Pública: organização dos serviços de saúde no Brasil – SUS:
legislação; princípios; diretrizes; estrutura e características. Indicadores de saúde, sistema de notificação e de vigilância
epidemiológica e sanitária. PSF – Programa Saúde Família (objetivos, funções e atribuições). Biogênese das dentições.
Diagnóstico e plano de tratamento: anamnese, exame físico, índices de higiene bucal, radiologia, semiologia bucal,
exames complementares. Materiais restauradores: amálgama, resinas compostas, sistemas adesivos, cimentos de
ionômero de vidro. Materiais protetores do complexo dentino-pulpar. Métodos preventivos: educação em saúde,
tratamento restaurador a traumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie; prevenção, tratamento, prevalência e incidência;
micro-organismos cariogênicos; diagnóstico da atividade de cárie. Inter-relação dentística – periodontia. Controle
químico e mecânico do biofilme dentário. Periodontia: gengivite e periodontite – diagnóstico, prevenção e tratamento
não cirúrgico. Cirurgia Oral menor: exodontias, ulectomia e ulotomia, frenectomia. Odontopediatria: promoção de saúde
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bucal em bebês e crianças; educação em saúde; cardiologia; uso de fluoretos e outros métodos preventivos (selantes,
ART); materiais dentários em Odontopediatria; radiologia em Odontopediatria (técnicas Randall, Mankopf, bite-wing,
Clark). Urgências em Odontologia: traumatismos na dentadura decídua e permanente; urgências endodônticas e
periodontais. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Farmacologia e terapêutica em Odontologia:
analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. Anestesiologia: indicações e
contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia; técnicas de anestesia; doses.
ELETRICISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
ESCRITURÁRIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Lei nº 4.320/64; Lei nº 8.666/93 (e suas alterações) – Licitações; Lei nº 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal; Noções básicas de portaria, decreto, ofício, arquivo; Constituição Federal; Noções básicas de
atendimento ao público; Boas maneiras, comportamento no trabalho e relações humanas; Noções básicas de
informática. Demais conhecimentos compatíveis com as atribuições do cargo.
ENFERMEIRO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Lei do Exercício Profissional e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Consulta de
Enfermagem, Atenção domiciliar. Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias; Sistemas de Informação em Saúde;
Vigilância em Saúde; Perfil epidemiológico da comunidade; Programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade
da Atenção primaria a saúde; Estratégia Saúde da Família; Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);Política Nacional
de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização; Política Nacional de Promoção a Saúde; Política Nacional de
Educação permanente em Saúde; Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Diretrizes Nacionais
para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Programa
nacional de Imunização. Saúde da criança: Aleitamento Materno; Acompanhamento do de crescimento e
desenvolvimento infantil; Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação; Transtornos mais
comuns na infância; Saúde da Mulher: Planejamento familiar; Sexualidade da mulher e autocuidado; Assistência de
enfermagem no durante todo o período gestacional; Assistência de enfermagem no puerpério; Distúrbios ginecológicos
e obstétricos na mulher; Assistência de enfermagem no Climatério. Saúde do adulto e Idoso: Política Nacional da Saúde
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do Idoso. Doenças crônicas não transmissíveis; O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e
patológicos; Enfermagem em urgência e emergência: pacientes com distúrbios cardíacos (angina; infarto do miocárdio;
pericardite); controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; hipotermia e hipertermia; medidas de
ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de
substâncias químicas.
ENFERMEIRO 12H/36H
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Lei do Exercício Profissional e Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Consulta de
Enfermagem, Atenção domiciliar. Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias; Sistemas de Informação em Saúde;
Vigilância em Saúde; Perfil epidemiológico da comunidade; Programa nacional de melhoria do acesso e da qualidade
da Atenção primaria a saúde; Estratégia Saúde da Família; Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF);Política Nacional
de Atenção Básica; Política Nacional de Humanização; Política Nacional de Promoção a Saúde; Política Nacional de
Educação permanente em Saúde; Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora; Diretrizes Nacionais
para a Atenção Integral à Saúde de Adolescentes Jovens na Promoção, Proteção e Recuperação da Saúde. Programa
nacional de Imunização. Saúde da criança: Aleitamento Materno; Acompanhamento do de crescimento e
desenvolvimento infantil; Assistência de enfermagem à criança com diarreia aguda e desidratação; Transtornos mais
comuns na infância; Saúde da Mulher: Planejamento familiar; Sexualidade da mulher e autocuidado; Assistência de
enfermagem no durante todo o período gestacional; Assistência de enfermagem no puerpério; Distúrbios ginecológicos
e obstétricos na mulher; Assistência de enfermagem no Climatério. Saúde do adulto e Idoso: Política Nacional da Saúde
do Idoso. Doenças crônicas não transmissíveis; O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e
patológicos; Enfermagem em urgência e emergência: pacientes com distúrbios cardíacos (angina; infarto do miocárdio;
pericardite); controle do choque hipovolêmico; envenenamento; ferimentos; hipotermia e hipertermia; medidas de
ressuscitação em emergência; prioridades e princípios do tratamento de emergência; controle de hemorragia; abuso de
substâncias químicas.
ENGENHEIRO CIVIL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Materiais de construção civil, Classificação, propriedades gerais e normalização, Materiais
cerâmicos, Aço para concreto armado e protendido, Polímeros, Agregados. Aglomerantes não‐hidráulicos (aéreos) e
hidráulicos, Concreto, Argamassas; Tecnologia das construções, Terraplanagem, Canteiro de obras, Locação de obras,
Sistemas de formas para as fundações e elementos da superestrutura (pilares, vigas e lajes), Fundações superficiais e
profundas, Lajes, Telhados com telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento e telhas metálicas, Isolantes térmicos para lajes e
alvenaria, Impermeabilização; Sistemas hidráulicos prediais, Projetos de instalações prediais hidráulicas, sanitárias e de
águas pluviais, Materiais e equipamentos, Instalações de prevenção e combate a incêndio, Instalações de esgoto
sanitário e de águas pluviais; Instalações prediais elétricas e telefônicas, Instalações elétricas de iluminação de interiores
e exteriores. Simbologia, lançamento de pontos, divisão de circuitos, quadro de cargas, proteção e condução,
tubulação e fiação e entrada de energia. Proteção das instalações elétricas arquitetônicas, Lumino técnica. Iluminação
incandescente, fluorescente e a vapor de mercúrio. Cálculo de iluminação, Instalações telefônicas, para motriz e SPDA
(para-raios), Projetos elétrico e telefônico, Informática (programas de softwares básicos para uso em escritório e
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AutoCAD); Probabilidade e estatística, Cálculo de probabilidade, Variáveis aleatórias e suas distribuições, Medidas
características de uma distribuição de probabilidade, Modelos probabilísticos. 5.5 Análises estática e dinâmica de
observações, Noções de testes de hipóteses; Compras na Administração Pública; Licitações e contratos; Princípios
básicos da licitação; Definição do objeto a ser licitado; Planejamento das compras; Controles e cronogramas
FARMACÊUTICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Política Nacional de Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos. Assistência
Farmacêutica: ciclo da assistência farmacêutica (produção, seleção, programação, aquisição, armazenamento,
distribuição, prescrição, dispensação de medicamentos). Assistência Farmacêutica na atenção básica. Assistência
Farmacêutica no SUS (medicamentos disponibilizados, programas aos quais se destinam – saúde mental, excepcionais,
hipertensão e diabetes, estratégicos, aids). Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. Conhecimentos
sobre epidemiologia e vigilância epidemiológica. Normas e diretrizes do Programa Saúde da Família. Cálculos
farmacêuticos. Conhecimento de farmacotécnica e farmacodinâmica acerca dos medicamentos disponibilizados pelo
SUS na rede básica de saúde. Noções Básicas sobre estudos de utilização de medicamentos e farmacovigilância.
Centros de Informação de Medicamentos: finalidade e importância. Formas farmacêuticas: cápsulas, comprimidos;
sistemas de liberação prolongada de fármacos; sistemas transdérmicos; formas farmacêuticas líquidas de uso tópico e
oral; pomadas, cremes, géis e pastas. Noções de farmácia magistral. Legislação farmacêutica. Lei 8080/90; Lei 8142/90;
Decreto 7.508 de 28 de Junho 2011; Resolução RDC nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Resolução nº 357/01 do Conselho
Federal de Farmácia (CFF). Noções básicas de Licitação Pública (Lei nº 8.666/1993) e suas atualizações. Ética profissional.
Sistema Único de Saúde e Leis Orgânicas de Saúde (Leis 8080/90 e 8142/90), artigos 196 a 198 da Constituição Federal do
Brasil;
FISCAL DE POSTURA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e DVDs) e
software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes operacionais: Windows XP
Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias
relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e
pesquisa na Web.

Conhecimentos Específicos: Leitura e interpretação de Projetos arquitetônicos: plantas, cortes, elevação, locações,
urbanização / paisagismo, detalhamento, layout, desenhos em perspectivas e detalhes executivos. Leitura e
interpretação de Instalações prediais: dimensionamento de instalações hidro-sanitárias; dimensionamento de instalações
elétricas; elementos estruturais (lajes, vigas, pilares e fundações); escadas e reservatórios. Leitura e interpretação de
Orçamento de obras: composição de BDI, composição de cronograma físico e físico-financeiro, composição de
orçamento quantitativo e financeiro, custo unitário básico (CUB), orçamento estimativo. Leitura e interpretação de
Canteiro de obras: interpretação de levantamento topográfico; layout; locação de fundações, baldrames e pilares.
Especificações de serviços e materiais. Características e propriedades dos materiais de construção. Conhecimentos
básicos em: representação gráfica de arquitetura; simbologia e convenções técnicas; desenho geométrico; geometria
descritiva; Código de Posturas do Município – Lei 69/2011 – LEG; Lei de Uso de Ocupação de Solo – Lei Complementar nº
03/2010; Código Sanitário – Lei Complementar nº 08/2010; Legislação e Normas Técnicas de Desenho.
FISIOTERAPEUTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
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das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Fisioterapia: ética profissional. Conceituação, recursos e objetivos. Reabilitação:
conceituação, objetivos, sociologia, processo e equipe técnica. Papel dos serviços de saúde. Modelos alternativos de
atenção à saúde das pessoas deficientes. Processo de fisioterapia: semiologia; exame e diagnóstico, postura;
diagnósticos das anomalias posturais (patomecânica e correção). Processos incapacitantes mais importantes (processo
de trabalho); problemas de atenção à saúde pré, peri, pós-natal e na infância (doenças infecto-contagiosas,
neurologia). Fisioterapia em Pneumologia. Fisioterapia nas Afecções Reumáticas. Fisioterapia em queimaduras.
Fisioterapia em cardiologia e angiologia. Fisioterapia em ginecologia e reeducação obstétrica. Fisioterapia em geriatria.
Reabilitação profissional: conceito, objetivos, processo e equipe. Sistema Único de Saúde e Leis Orgânicas de Saúde (Leis
8080/90 e 8142/90); artigos 196 a 198 da Constituição Federal do Brasil.
GARI
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
MECÂNICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
MÉDICO – CLÍNICO GERAL
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Princípios da assistência preventiva à saúde. O exame de saúde preventivo. Cuidados com
a dieta. A atividade física. O tabagismo e abuso do álcool. Princípios de terapia farmacológica. Radiologia do coração.
Princípios de eletrocardiograma. Conduta na insuficiência cardíaca. Abordagem clínica das arritmias cardíacas
supraventriculares. Hipertensão arterial sistêmica. Abordagem clínica da cardiopatia isquêmica. Asma brônquica.
Pneumonias comunitárias. Cálculos renais. Uropatia obstrutiva. Cistite e pielonefrite. Gastrite. Úlcera péptica. Distúrbios
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gastrintestinais funcionais: síndrome do cólon irritável. Dispepsia sem úlcera e dor torácica não-cardíaca. Abordagem do
paciente com diarreia. Doença intestinal inflamatória. Neoplasias do estômago e do intestino grosso. Pancreatite.
Hepatites virais. Cirrose hepática. Doença da vesícula biliar e dos ductos biliares. Abordagem das anemias. Leucopenia e
leucocitose. Abordagem do paciente com linfadenopatia e esplenomegalia. Abordagem do paciente com
sangramento e trombose. Prevenção de câncer. Marcadores tumorais. Síndromes paraneoplásicas. Avaliação
nutricional. Obesidade. Dislipidemia. Diabete melito. Hipoglicemia. Hipo e hipertireoidismo. Rinite alérgica. Anafilaxia.
Alergia a picadas de insetos. Alergia medicamentosa. Reações adversas às drogas e aos alimentos. Artrite reumatóide.
Gota e metabolismo do ácido úrico. O ombro doloroso. Espondiloartropatias. Dorsalgia e cervicoalgias. Doenças do
disco intervertebral. Abordagem clínica do paciente febril. Tuberculose. Doenças sexualmente transmissíveis. Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida. Gripe e resfriado. Abordagem clínica das orofaringites agudas. Princípios da prevenção
vacinal. Parasitoses intestinais. Princípios da antibioticoterapia. Síncope e cefaléias. Acidentes com animais peçonhentos.
Interpretação dos distúrbios hidroeletrolíticos e ácido-básicos. Legislação Específica do SUS, como a Lei 8.080/90 a Lei
8.142/90, a Lei Complementar 141/2012 e demais leis relativas à Saúde Pública. Artigos 196 a 198 da Constituição Federal
do Brasil, Leis Municipais relativas à área de saúde e Decreto nº 7.508/2011.
MÉDICO VETERINÁRIO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos em assistência técnico-sanitária a animais. Assessoramento
em técnicas de manejo nutricional e sanitário a criatórios de animais de produção, de companhia, silvestres e exóticos.
Manejo sanitário e inspeção de produtos de origem animal em seu ciclo completo, desde a sua obtenção até sua
comercialização. Elaboração, aplicabilidade e controle de calendário de imunização de doenças com potencial
zoonótico e sem potencial zoonótico dos animais. Conhecimento sobre perícia veterinária a fim de revelar qualquer tipo
de intervenção dolosa, quando de exposições animais e ou competições das quais participem animais.
MOTORISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
MOTORISTA 12H/36H
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
OPERADOR DE MÁQUINAS
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
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Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
PEDREIRO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
PROFESSOR I
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de princípios de ministração do ensino (igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o
pensamento, a arte e o saber; pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à
tolerância; valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade,
valorização da experiência extra escolar; vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais).
Elaboração e aplicação de proposta pedagógica; elaboração e cumprimento de plano de trabalho; estabelecimento
de estratégias de desenvolvimento para crianças PNEs; articulação escola comunidade; planejamento, organização e
execução de ações inerentes ao desenvolvimento integral da criança, acompanhamento e registro do desenvolvimento
da criança; criação e aplicação de recursos didáticos. Noções de organização da educação básica e princípios e fins
da educação nacional (LDB Lei Federal nº 9394/96), diretrizes curriculares para a educação Infantil e para o ensino
fundamental. Parâmetros curriculares nacionais, tendências pedagógicas na prática escolar.
PROFESSOR II (EDUCAÇÃO FÍSICA)
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Educação Física e sociedade. Fundamentos didático-pedagógicos da educação física.
Crescimento e desenvolvimento. Aspectos da aprendizagem motora. Aspectos sócio-históricos da educação física.
Política educacional e educação física. Cultura e educação física. Aspectos da competição e cooperação no cenário
escolar. Educação Física e os Parâmetros Curriculares Nacionais da Educação Básica. Educação Física na Área de
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Educação Física como componente curricular na Educação Básica. Educação
Física e suas Abordagens: intenção, fundamentos, objetos de estudo e função na educação física escolar. Planejamento
e Avaliação em Educação Física Escolar. Esporte Escolar: o processo de Ensino-Aprendizagem
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PROCURADOR JURÍDICO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Constituição Federal e suas Emendas, nos assuntos relacionados à Tributação. Lei de
Responsabilidade Fiscal, Lei nº 101/2000. Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966. Código Tributário Municipal – Lei
Complementar nº 001/1997 e suas atualizações. Noções de Contabilidade e Auditoria (Geral, Pública, Custos).
Direito Civil e Processual Civil: Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro. Das pessoas: Pessoas Naturais e Jurídicas.
Domicílio. Dos Bens. Dos Fatos Jurídicos: Do Negócio Jurídico, Dos Atos Jurídicos Lícitos, Dos Atos Jurídicos Ilícitos, Da
Prescrição e da Decadência e Da Prova. Teoria Geral das Obrigações. Do Direito Das Obrigações: Modalidade das
Obrigações, Da Transmissão das Obrigações, Do Adimplemento e Extinção das Obrigações, Do Inadimplemento das
Obrigações, Dos Contratos em Geral e Das Várias Espécies de Contrato: Compra, Venda, Troca ou Permuta, Doação,
Prestação de Serviço, Empreitada, Comissão, Agência e Distribuição, Corretagem, Transporte, Seguro, Constituição de
Renda, Fiança, Transação, Compromisso, Dos Atos Unilaterais, Dos Títulos de Crédito e Leis especiais, Da Responsabilidade
Civil, Das Preferências e Privilégios Creditórios. Do Direito das Coisas: Da Posse, Dos Direitos Reais, Da propriedade, Da
Superfície, Das Servidões, Do Usufruto, Do Direito do Promitente Comprador. Direito de Empresa: Do Empresário, Da
Sociedade, Do Estabelecimento e Dos Institutos Complementares. O Município como parte nas modalidades contratuais
do direito privado. Princípios Constitucionais do Processo Civil: princípio do devido processo legal e seus consectários
lógicos: princípios do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural. Jurisdição, ação, pretensão e processo. Noções:
Espécies de processo e tutela jurisdicional. Atos processuais: espécies, formas, prazos e comunicações processuais. Teoria
geral da prova.
Direito Administrativo: Conceito e fontes do Direito Administrativo. Regime jurídico administrativo. A Administração
Pública: conceito, poderes e deveres do administrador público, uso e abuso do poder. Organização administrativa
brasileira: princípios, espécies, formas e características. Poderes Administrativos: poder vinculado, poder discricionário,
poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Atos Administrativos: Conceitos e requisitos,
atributos, classificação, motivação e invalidação. Serviços Públicos: conceitos, classificação, regulamentação, controle,
permissão, concessão e autorização. Servidores públicos. Regime Estatutário: direitos, deveres e responsabilidade.
Responsabilidade civil do Estado. Ação de indenização. Ação regressiva. Controle da Administração Pública: conceito,
tipos e formas de controle, controle interno e externo, controle prévio, concomitante e posterior, controle parlamentar,
controle pelos Tribunais de Contas, controle jurisdicional; Improbidade administrativa: Lei 8.429 de 02 de junho de 1992.
Direito Empresarial: Empresa. Empresário. Estabelecimento. Microempresa e empresa de pequeno porte (Lei
Complementar nº 123/2006). Prepostos. Escrituração. Conceito de sociedades. Sociedades não personificadas e
personificadas. Sociedade simples. Sociedade limitada. Sociedades por ações. Sociedade cooperativa. Operações
societárias. Dissolução e liquidação de sociedades.
Direito Constitucional: Constituição. Conceito. Classificação. Administração Pública: Princípios Constitucionais. Da Ordem
Econômica e Financeira: Princípios Gerais da Atividade Econômica. Sistema Financeiro Nacional.
Direito Tributário: Competência Tributária. Limitações Constitucionais do Poder de Tributar. Imunidades. Princípios
Constitucionais Tributários. Conceito e Classificação dos Tributos. Espécies Tributárias. Tributos de Competência da União.
Tributos de Competência dos Estados. Tributos de Competência dos Municípios. Vigência da Legislação Tributária.
Aplicação da Legislação Tributária. Interpretação e Integração da Legislação Tributária. Obrigação Tributária Principal e
Acessória. Fato Gerador da Obrigação Tributária. Sujeição Ativa e Passiva. Solidariedade. Capacidade Tributária.
Domicílio Tributário. Responsabilidade Tributária. Responsabilidade dos Sucessores. Responsabilidade de Terceiros.
Responsabilidade por Infrações. Denúncia Espontânea. Crédito Tributário. Constituição do Crédito Tributário.
Lançamento. Modalidades de Lançamento. Hipóteses de alteração do lançamento. Suspensão da Exigibilidade do
Crédito Tributário. Modalidades. Extinção do Crédito Tributário. Modalidades. Pagamento Indevido. Exclusão do Crédito
Tributário: modalidades. Garantias e Privilégios do Crédito Tributário. Administração Tributária. Fiscalização. Sigilo Fiscal.
Dívida Ativa. Certidões Negativas. Cobrança judicial da Dívida Ativa - Lei nº 6.830/1980; Imposto Predial e Territorial
Urbano; Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; Lei Complementar
116/2003 e suas alterações. Simples Nacional. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações,
Resolução CGSN nº. 94, de 29 de novembro de 2011 e suas alterações; e Resolução CGSN nº. 127, de 05 de maio de
2016. Taxas de Serviços e de Poder de Polícia. Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 001/1997 e suas
atualizações. Código Tributário Nacional – Lei nº 5.172/1966.
Direito Penal: Princípios constitucionais do Direito Penal. Aplicação da lei penal. Crime. Imputabilidade penal. Concurso
de Pessoas. Extinção da Punibilidade. Crimes contra a Fé Pública. Crimes contra a Administração Pública. Abuso de
Autoridade (Lei nº 4.898/1965 e alterações). Enriquecimento Ilícito. Crimes contra a Ordem Tributária (Lei nº 8.137/1990 e
alterações). Crimes contra o Sistema Financeiro (Lei nº 7.492, de 16 de junho de 1986). Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações e
Concurso Público Nº 005/2018 - PMC

Página 38 de 42

Contratos.
PSICÓLOGO
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de coleta, tratamento, análise de dados e informações.
Atividades psicossociais, psicodiagnóstico, psicoterapia individual e psicoterapia em grupo. Atividades psicoterapêuticas,
oficinas terapêuticas e integração com a comunidade. Assistência ao usuário em clínicas, hospitais, ambulatórios,
unidades de saúde e em domicílio. Transtornos mentais severos e persistentes. Uso abusivo de álcool e outras drogas.
Pacientes egressos de internações psiquiátricas. Pacientes atendidos nos CAPS. Tentativas de suicídio. Situações de
violência familiar. Pareceres, informes técnicos e relatórios. Noções de processos psicológicos e seus fundamentos.
Métodos e técnicas de avaliação psicológica no contexto clínico. Técnicas das terapias cognitivas e comportamentais.
Técnicas e recursos psicodramáticos, abordagens sistêmicas. Legislação quanto ao SUS (NOB\SUS); Lei da Reforma
Psiquiátrica, Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Código de Ética do profissional de Psicologia.
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Culturas anuais e perenes. Amostragem de solo. Correção de solo. Escolha de cultivares.
Tratamento de sementes. Plantio: época, espaçamento, densidade. Produção de mudas. Adubação (níveis de
fertilidade do solo, relações básicas de nutrientes, recomendações baseadas em análise de solo, adubação orgânica).
Tratos culturais. Tipos de Cultivos. Plantas daninhas e seu controle. Uso de herbicidas. Aplicação de defensivos agrícolas.
Pragas e Doenças de importância econômica. Colheita. Classificação. Armazenamento. Comercialização. Olericultura:
Escolha do terreno. Preparo do solo. Preparo de mudas. Plantio: espécie, variedade, épocas, ciclo, espaçamento,
densidade. Adubação: orgânica e química. Calagem. Transplante. Tratos culturais. Tratamento fitossanitário. Herbicida.
Colheita e Beneficiamento. Classificação. Acondicionamento. Fruticultura: Importância do clima e do solo para
fruticultura. Práticas culturais em fruticultura. Tecnologia de colheita e de pós-colheita de frutos. Cultura de frutas tropicais
(citros, manga, goiaba, maracujá e banana). Fertilidade e Conservação de Solos: visão geral sobre a fertilidade do solo.
Elementos essenciais às plantas. Transporte de nutrientes no solo. Reação do solo. Correção da acidez. Matéria orgânica.
Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Enxofre. Micronutrientes. Avaliação da fertilidade do solo e recomendação de adubação.
Aspectos econômicos e implicações ecológicas do uso de corretivos e fertilizantes. Recuperação de áreas degradadas.
Defesa Sanitária Vegetal: importância e sintomatologia de doenças de plantas. Etiologia. Doenças de causas não
parasitárias. Micologia, fungos fitopatogênicos e doenças fúngicas. Epidemiologia. Princípios gerais e práticas de controle
de doenças de plantas. Defensivos biológicos e químicos. Manejo de controle de pragas. Área Pecuária Manejo
produtivo: aspectos gerais de manejo produtivo de bovinos, suínos e aves. Sanidade Animal: principais distúrbios do
aparelho locomotor, digestivo e respiratório em bovinos, suínos e aves. Mamites e seu controle. Controle de ecto e
endoparasitos. Principais zoonoses e seu controle. Programas de vacinações em bovinos, suínos e aves. Manejo
reprodutivo: Ciclos reprodutivos de bovinos e suínos. Inseminação artificial. Distúrbios reprodutivos. Nutrição: produção e
conservação de forrageiras, cálculo e mistura de concentrados. Noções básicas de inseminação artificial.
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Concurso Público Nº 005/2018 - PMC

Página 39 de 42

Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Princípios fundamentais de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. Noções de
administração pública. Conceitos e tratamento dado às receitas e despesas na contabilidade pública. Estágios da
despesa pública. Classificação institucional, funcional e programática. Escrituração contábil de fatos que afetem o
patrimônio de instituições públicas. Tipos de orçamentos públicos. Elaboração e aprovação de orçamento. Execução
orçamentária. Balanços Públicos: financeiro, patrimonial e orçamentário. Demonstração das variações patrimoniais.
Operações contábeis típicas de autarquias estaduais (universidades). Legislação tributária referente às retenções de
Imposto de Renda Retido na Fonte, IRRF, Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social, COFINS, Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público, PIS/PASEP e Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, CSLL, incidente sobre a prestação de serviços de terceiros.
Contabilidade Pública: conceito, campo de aplicação, sistemas de contabilização, regimes contábeis. Orçamento
Público: definição e princípios orçamentários, processo de planejamento-orçamento – Plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, Lei de Orçamentos Anuais e execução orçamentária, ciclo orçamentário, créditos adicionais.
Demonstrações Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, Demonstrações e Variações Patrimoniais.
Patrimônio Público: Conceito, aspecto quantitativo e qualitativo, variações patrimoniais, Inventário. Repercussão da
movimentação da receita e despesas sobre o patrimônio. Despesas de Caráter Continuado, com Pessoal, Seguridade
Social. Avaliação e inventário. Insubsistências e superveniências patrimoniais. Crédito orçamentário e adicional:
Conceito, classificação, requisitos para a abertura de créditos, vigência. Regime de Adiantamento: Conceito,
características, finalidade, concessão e controle. Receita Pública: conceito, classificação das receitas, estágios da
receita, critérios definidos pela LRF; dívida ativa. Despesa Pública: conceito, classificação das despesas, estágios, restos a
pagar; despesas de exercícios anteriores; codificação das despesas; critérios para realização de despesas previstas na
LRF. Patrimônio Financeiro e Patrimônio Permanente: Elementos constitutivos, formas de avaliação. Restos a pagar. Dívida
ativa. Escrituração: prática de escrituração das operações na contabilidade pública considerando os sistemas
financeiros, patrimonial, resultado e compensado. Prestação de Contas: Funções do Tribunal de Contas e dever do
administrador público de prestar contas. Relatórios de gestão. BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil Com as Emendas Constitucionais. (Dos Direitos e Garantias Fundamentais - Art. 5° a 11. Da nacionalidade - Art. 12 e 13.
Da Organização do Estado - Art. 29 a 41 e Art. 59 a 83. Da Organização dos Poderes - Art. 44 a 75). BRASIL. "Lei
Complementar 101/2000" - Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 05 maio 2000. (Relatório Resumido da Execução Orçamentária RREO e Relatório da Gestão Fiscal - RGF). BRASIL. Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. BRASIL "Lei Federal 4.320/64" e
suas alterações e legislação complementar: normas Gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Brasil. Secretaria do Tesouro Nacional.
Manual de contabilidade aplicada ao setor público: aplicado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
procedimentos contábeis - Volume I – Procedimentos Contábeis Orçamentários; Volume II – Procedimentos Contábeis
Patrimoniais; Volume III – Procedimentos Contábeis Específicos; Volume IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor
Público(republicação) e Volume V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público / Ministério da Fazenda,
Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Orçamento Federal. – 2.
ed. – Brasília: Secretaria do Tesouro Nacional, Coordenação-Geral de Contabilidade, 2009.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
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Conhecimentos Específicos: Exercício profissional; ética e consciência moral, aspectos legais da prática de enfermagem;
Noções básicas de saúde e doença; Atividades básicas de enfermagem a pacientes com doenças crônicas e
transmissíveis; hipertensão, diabetes, insuficiência renal, tuberculose, hanseníase, DSTs / AIDS; Prestação de cuidados a
gestantes no pré-natal, parto e puerpério; Atividades do Técnico de Enfermagem na prevenção e controle do câncer
cérvico-uterino; Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro,
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; Atuação de
Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Mordeduras
de cães e cobras, acidentes por animais peçonhentos; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas
de Vigilância Epidemiológica. Saneamento Básico. Sistema Único de Saúde. Legislação do SUS.
TÉCNICO EM ENFERMAGEM 12H/36H
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas; Concordâncias nominal e verbal; Pontuação; Uso dos porquês
Matemática: Números reais: operações, múltiplos e divisores, resolução de problemas; Conjunto dos números inteiros:
operações e problemas; Conjunto dos números racionais: operações, representação decimal; Sistemas de medidas:
sistema métrico decimal, unidades de comprimento, área, volume e massa, unidades usuais de tempo; geométrica,
grandezas direta e inversamente proporcionais, regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples e
compostos; Cálculos algébricos: expressões algébricas, operações, produtos notáveis, fatoração, frações algébricas,
cálculos com potências e radicais, expoentes fracionários e negativos, resoluções de equações de primeiro e segundo
graus, resolução de problemas.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos). Ambientes
operacionais: Windows XP Professional. Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer). Planilhas eletrônicas (Excel e
BrOffice.org Calc). Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web,
Navegador Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Exercício profissional; ética e consciência moral, aspectos legais da prática de enfermagem;
Noções básicas de saúde e doença; Atividades básicas de enfermagem a pacientes com doenças crônicas e
transmissíveis; hipertensão, diabetes, insuficiência renal, tuberculose, hanseníase, DSTs / AIDS; Prestação de cuidados a
gestantes no pré-natal, parto e puerpério; Atividades do Técnico de Enfermagem na prevenção e controle do câncer
cérvico-uterino; Procedimentos técnicos: verificação de sinais vitais, peso e mensuração, administração de
medicamentos por via oral, intramuscular e endovenosa, coleta de material para exames: sangue, fezes, urina e escarro,
curativos; Imunizações: tipo, doses e via de administração; Medidas de prevenção e controle de infecções; Atuação de
Técnico de Enfermagem nas Urgências e Emergências; Traumatismos, fraturas; Queimaduras; Hemorragias; Mordeduras
de cães e cobras, acidentes por animais peçonhentos; Coma diabético; Reanimação cardio-pulmonar. Noções básicas
de Vigilância Epidemiológica. Saneamento Básico. Sistema Único de Saúde. Legislação do SUS.
TÉCNICO EM INFORMÁTICA (verificar a nomenclatura do cargo)
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Gêneros e Tipologias textuais; Elementos de coesão e coerência textual;
Ortografia Oficial (acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego
das classes de palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo);
Funções sintáticas, Sintaxe (coordenação e subordinação); Concordâncias nominal e verbal; Regências Verbal e
Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Emprego do que e do se.
Matemática: Princípio da Regressão ou Reversão. Lógica Dedutiva, Argumentativa e Quantitativa. Lógica Matemática
Qualitativa. Sequências Lógicas envolvendo Números, Letras e Figuras. Regra de três simples e compostas. Razões
Especiais. Análise Combinatória e Probabilidade. Porcentagem. Progressões Aritmética e Geométrica. Conjuntos: as
relações de pertinência, inclusão e igualdade; operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Geometria
plana e espacial. Trigonometria. Conjuntos numéricos. Equações de 1º e 2º graus. Inequações de 1º e 2º grau. Funções de
1º e 2° grau. Geometria analítica. Matrizes determinantes e sistemas lineares. Polinômios.
Informática: Conceitos de informática, hardware (memórias, processadores (CPU) e disco de armazenamento HDs, CDs e
DVDs) e software (compactador de arquivos, chat, clientes de e-mails, gerenciador de processos); Ambientes
operacionais: Windows 7 e 8; Processador de texto (Word e BrOffice.org Writer); Planilhas eletrônicas (Excel e BrOffice.org
Calc); Conceitos de tecnologias relacionadas à Internet e Intranet, Protocolos Web, World Wide Web, Navegador
Internet (Internet Explorer e Mozilla Firefox), busca e pesquisa na Web.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos Avançados de Hardware e Software: arquitetura de computadores conceitos de arquiteturas de computadores; hardware e software; representação binária da informação; componentes
de um computador e periféricos; avaliação de desempenho; montagem e manutenção de computadores, instalação,
utilização e configuração de sistemas operacionais (Windows XP, Vista, 7, Server 2003/2008 e Linux), instalação de
aplicativos utilitários em geral; conhecimento sobre os componentes do computador; Redes de Computadores:
arquiteturas de rede; topologias; modelo OSI da ISO; implementação, administração e manutenção de redes de
computadores; arquitetura TCP/IP: protocolos, serviço de nomes (DNS), serviço de correio eletrônico e caixa postal (SMTP,
POP3, IMAP), serviço de transferência de arquivos (HTTP, HTTPS, FTP), serviço de configuração (DHCP); elementos de
interconexão de redes de computadores (gateways, switches, roteadores); Softwares: (instalação, configuração e
manipulação): Microsoft Office 2007/2010, BrOffice 3.2/3.3, Navegadores Web (Internet Explorer 8 e 9, Firefox 4 e 5) e
Segurança (antivírus, anti-spam, antispyware e firewall); Segurança da Informação: segurança física e lógica; Firewall e
proxies; criptografia; VPN; softwares maliciosos (vírus, spywares, rootkit, etc.); sistemas de detecção de intrusão;
certificação digital; conceitos sobre RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), backup, armazenamento de dados em
nuvem, políticas de backup, tipos de backup (completo, incremental e diferencial); gestão da segurança da
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informação; políticas de segurança de informação; classificação de informações; Gerenciamento de Serviços de TI:
suporte a serviços e entrega de serviços. Conhecimentos em levantamento de requisitos, análise, projeto,
desenvolvimento e manutenção de sistemas; Conhecimentos em ambiente web; Conhecimentos em linguagens PHP,
JAVA e Delphi; Conhecimentos em bancos de dados MYSQL e Postgresql; Conhecimentos em XML.
TELEFONISTA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
VIGIA
Língua Portuguesa: Análise e interpretação de texto (compreensão global; ponto de vista do autor; ideias centrais
desenvolvidas em cada parágrafo, inferências); Elementos de coesão e coerência textual; Ortografia Oficial
(acentuação gráfica, letra e fonema, sílaba, encontros vocálicos e consonantais, dígrafos); Emprego das classes de
palavras; Semântica (sinônimos e antônimos, significação das palavras, sentido conotativo e denotativo).
Matemática: As quatro operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, irracionais e
reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; Regra de três; Porcentagem e
juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro grau.
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Califórnia e do estado do
Paraná*. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões sociais. Ciência,
Tecnologia e Inovação. Meio Ambiente, Sustentabilidade e Aquecimento global. Desastres naturais e humanos. Arte e
Cultura. Sociedade e comportamento. Guerras, conflitos e terrorismo.
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