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C O N C U R S O  P Ú B L I C O  N . º  0 0 1 / 2 0 2 0  

E D I T A L  D E  A B E R T U R A  N . º  0 1 . 0 0 1 / 2 0 2 0  

 

O Prefeito do Município de Campo Largo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 

estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal nº 2347/2011 (Estatuto dos 

Servidores Municipais), Lei Municipal nº 2353/2011 (Planos de Cargos e Vencimentos dos Servidores Públicos) , Decreto 

Municipal nº 338/2019 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 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.fundacaounespar.org.br e correio eletrônico 

candidato@fundacaounespar.org.br. 

1.2 A seleção visa ao preenchimento de vagas, sob o regime Estatutário, para suprir necessidade de servidores 

da Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR de acordo com as tabelas do item 03 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 da Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR. 

1.3 À Comissão Organizadora de Concurso Público designada pela Portaria nº 1696/2019, 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 A seleção dos candidatos inscritos para o Concurso Público de que trata o presente Edital dar-se-á por 

meio das seguintes etapas: 

a) Prova objetiva (PO) de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos; 

2.2 A convocação para as vagas informadas nas tabelas do item 03 deste Edital será feita de acordo com a 

necessidade e a conveniência da Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR, dentro do prazo de validade 

do concurso. 

2.3 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. 

2.4 As atribuições, requisitos e a carga horária dos cargos das tabelas do item 03 estão descritas no Anexo I 

deste Edital. 

2.5 Os conteúdos programáticos das provas objetiva e discursiva, encontram-se no Anexo II deste Edital. 

2.6 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.fundacaounespar.org.br e www.campolargo.pr.gov.br. É de exclusiva responsabilidade do 

candidato o acompanhamento das publicações. 

 

3. DOS CARGOS 

 

3.1 O cargo, o requisito, a carga horária, o número de vagas para ampla concorrência, o número de vagas para 

pessoa com deficiência, os vencimentos iniciais, o período de realização da prova e o valor da taxa de 

inscrição são os estabelecidos a seguir: 

 

 

http://www.fundacaounespar.org.br/
mailto:candidato@fundacaounespar.org.br
http://www.fundacaounespar.org.br/
https://www.campolargo.pr.gov.br/
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TABELA 3.1 

NÍVEL MÉDIO  

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 85,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD VENCIMENTO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Administrativo 
Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio, 
expedido por instituição oficial de ensino reconhecida 
pelo MEC. 

40h *CR - R$ 2.119,50 VESPERTINO 

Agente de Fiscalização 
de Estacionamento 

Rotativo 

Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio, 
expedido por instituição oficial de ensino reconhecida 
pelo MEC. 

44h 01 - R$ 1.513,70 VESPERTINO 

Auxiliar de Educação 
Infantil 

Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio 
com habilitação em Formação de Docentes, expedido 
por instituição oficial de ensino reconhecida pelo MEC. 

40h *CR - R$ 1.370,95 VESPERTINO 

Auxiliar de Odontologia 

Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio, 
expedido por instituição oficial de ensino reconhecida 
pelo MEC. Curso de Auxiliar de Odontologia. Registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 1.574,82 VESPERTINO 

TABELA 3.2 

NÍVEL TÉCNICO  

VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 110,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD SALÁRIO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Técnico em Agropecuária 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Agropecuária, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no 
respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 2.386,94 VESPERTINO 

Técnico em Cerâmica 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Cerâmica, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. Possuir conhecimento em 
matéria-prima e em cerâmica artesanal, de mesa, 
terracota, grees, plana e porcelana, cujos serviços 
serão desenvolvidos junto ao CESTEC-CL - Centro 
de Ciências e Tecnologias Cerâmicas de Campo 
Largo. 

40h *CR - R$ 2.386,94 VESPERTINO 

Técnico em Contabilidade 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Contabilidade ou de Graduação em Ciências 
Contábeis, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h *CR - R$ 2.386,94 VESPERTINO 

Técnico em Enfermagem 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Enfermagem, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

30h *CR - R$ 1.958,08 VESPERTINO 

Técnico em Informática 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Informática, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC. Deve ter noções básicas de 
elétrica e eletrônica, capacidade de identificação de 
defeitos e possíveis reparos técnicos. 

40h *CR - R$ 2.386,94 VESPERTINO 

Técnico em Meio 
Ambiente 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Meio Ambiente, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no 
respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 2.386,94 VESPERTINO 

Técnico Florestal 

Diploma, devidamente registrado, de Curso Técnico 
em Florestas, expedido por instituição oficial de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no 
respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 2.386,94 VESPERTINO 
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TABELA 3.3 

NÍVEL SUPERIOR  

                        VALOR DA TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 125,00 

QUADRO DE VAGAS 

CARGO REQUISITO CHS AC PcD SALÁRIO 
PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO 

DA PROVA 

Analista Administrativo 
Econômico e Financeiro 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Administração, Ciências Econômicas ou 
Ciências Contábeis, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h 01 - R$ 3.994,39 

 
 

MATUTINO 

Analista Ambiental 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Tecnologia em Química Ambiental, Tecnologia em 
Processos Ambientais, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h *CR - R$ 3.087,72 

 
 

MATUTINO 

Analista de Esportes  

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Educação Física – Licenciatura Plena 
ou Bacharelado – expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

20h *CR - R$ 1.454,90 

 
 

MATUTINO 

Analista de Esportes  

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Educação Física – Licenciatura Plena 
ou Bacharelado – expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h *CR - R$ 3.087,72 

 
 

VESPERTINO 

Analista de Sistemas 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Tecnologia em Processamento de 
Dados, Tecnologia em Informática, Tecnologia em 
Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação 
ou Engenharia da Computação, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC.  

40h *CR - R$ 5.935,46 

 
 

MATUTINO 

Arquiteto 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Arquitetura e Urbanismo, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h 01 - R$ 5.935,46 

 
MATUTINO 

Biólogo 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Ciências Biológicas (bacharelado), 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo 
MEC e registro no respectivo conselho de classe 

40h *CR - R$ 3.546,90 

 
MATUTINO 

Cirurgião Dentista  

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Odontologia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

20h *CR - R$ 2.909,68 

 
MATUTINO 

Cirurgião Dentista  

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Odontologia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h *CR - R$ 5.819,07 

 
VESPERTINO 

Contador 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Ciências Contábeis, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h 02 - R$ 5.270,50 

 
   MATUTINO 

Enfermeiro 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Enfermagem, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC e registro no 
respectivo conselho de classe. 

30h *CR - R$ 3.477,32 

 
MATUTINO 

Topógrafo 

Diploma devidamente registrado, de curso Técnico 
em Agrimensura, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h 01 - R$ 3.212,52 VESPERTINO 
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Engenheiro Agrônomo 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Agronomia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h *CR - R$ 5.935,46 

 
MATUTINO 

Engenheiro Ambiental 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia Ambiental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 5.935,46 

 
MATUTINO 

Engenheiro Cartógrafo 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia Cartográfica, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 5.935,46 

 
MATUTINO 

Engenheiro Civil 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia Civil, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h 01 - R$ 5.935,46 

 
   MATUTINO 

Engenheiro Civil 
Urbanista 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia Civil e Especialização em 
nível de pós-graduação Lato Sensu na área de 
Engenharia de Trânsito e/ou Tráfego Terrestre; e 
registro no respectivo conselho de classe. 

20h 01 - R$ 2.967,89 

 
 

VESPERTINO 

Engenheiro de Materiais 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia de Materiais ou Engenharia 
Química, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. Possuir conhecimento em matéria-
prima e em cerâmica artesanal, de mesa, terracota, 
grees, plana e porcelana, cujos serviços serão 
desenvolvidos junto ao CESTEC-CL - Centro de 
Ciências e Tecnologias Cerâmicas de Campo Largo. 

40h *CR - R$ 5.935,46 

 
 

  MATUTINO 

Engenheiro Eletricista 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia Elétrica expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

20h 01 - R$ 2.967,89 

 
MATUTINO 

Engenheiro Florestal 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Engenharia Florestal, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 5.935,46 

 
MATUTINO 

Fisioterapeuta 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Fisioterapia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

30h 01 - R$ 3.690,20 

 
MATUTINO 

Geólogo 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Geologia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h 01 - R$ 3.546,90 

 
MATUTINO 

Jornalista 
Formação superior em Comunicação Social, com 
habilitação em Jornalismo, com diploma reconhecido 
pelo MEC e registrado no Ministério do Trabalho. 

40h 01 - R$ 3.690,20 
 

MATUTINO 

Médico Ecografista 

Curso superior completo em medicina reconhecido pelo 
MEC com especialização em Ecografia/Radiologia; 
Registro no CRM na especialidade (RQE); 
Conhecimento de Informática 

20h 01 - R$ 7.235,03 

 
MATUTINO 

Médico Infectologista 

Curso superior completo em Medicina reconhecido pelo 
MEC, com especialização em Infectologia, registro no 
CRM na especialidade (RQE), conhecimento em 
informática. 

20h 01 - R$ 7.235,03 

 
MATUTINO 

Médico Psiquiatra Adulto 

Curso superior completo em Medicina reconhecido pelo 
MEC, com especialização em Psiquiatria, registro no 
CRM na especialidade (RQE), conhecimento em 
informática. 

20h 01 - R$ 7.235,03 

 
MATUTINO 

Médico Veterinário  
Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Medicina Veterinária, expedido por 

20h *CR - R$ 4.323,66 
 

MATUTINO 
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instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

Médico Veterinário  

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Medicina Veterinária, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

40h *CR - R$ 8.646,50 

 
MATUTINO 

Nutricionista 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Nutrição, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 

40h *CR - R$ 3.342,27 

 
MATUTINO 

Terapeuta Ocupacional 

Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Terapia Ocupacional, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro 
no respectivo conselho de classe. 

30h *CR - R$ 2.909,68 

 
MATUTINO 

Turismólogo 
Diploma devidamente registrado, de curso de 
Graduação em Turismo, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 

40h *CR - R$ 3.409,14 
 

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. 
AC = Ampla Concorrência. 
CHS = Carga Horária Semanal. 
PcD = Pessoa com Deficiência. 
 

3.2  Os ocupantes dos cargos de Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, que integrem o Programa Saúde da Família – PSF, 

executando as suas atribuições pelo Regime Especial de Trabalho de 40 horas semanais, destinados aos ocupantes dos 

cargos necessários à execução do Programa Saúde da Família, receberão acréscimo nos seus vencimentos de 20% 

(vinte por cento) sobre o rendimento inicial do seu cargo. 

 

4. DOS REQUISITOS PARA POSSE NO CARGO 

 

4.1  São requisitos básicos para o ingresso no quadro de servidores da Prefeitura Municipal de Campo Largo, 

Estado do Paraná: 

a) Ser brasileiro, nos termos da Constituição Federal; 

b) Ter, na data da nomeação, 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 Antes de efetuar o pagamento do valor da inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 

os requisitos estabelecidos neste Edital.  

5.3 O candidato, ao efetuar sua inscrição, não poderá utilizar abreviaturas quanto ao nome, data de nascimento 

e localidades de nascimento e residência. 
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5.4 O candidato inscrito por terceiro assume total responsabilidade pelas informações prestadas por seu 

representante, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento do formulário 

eletrônico de solicitação de inscrição disponível pela via eletrônica. 

5.5 As informações prestadas no formulário eletrônico de solicitação de inscrição serão de inteira 

responsabilidade do candidato, podendo a Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR e/ou a Instituição 

Organizadora excluir do Concurso Público o candidato que preencher dados incorretos, bem como aquele 

que prestar informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente. 

5.6 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 

a 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 pela Prefeitura Municipal de 

Campo Largo – PR. 

5.7 Não será aceita solicitação de inscrição encaminhada por fax, por via postal, via correio eletrônico ou 

qualquer outro meio não previsto neste Edital. 

5.8 No ato da inscrição, o candidato poderá optar por mais de um cargo, devendo observar os períodos de 

aplicação da prova (matutino e vespertino) estabelecidos nas tabelas do item 03 deste Edital. Não será 

admitida ao candidato alteração de cargo após a efetivação do pagamento da inscrição. 

5.9 As inscrições para este Concurso Público serão realizadas somente via internet. 

5.10 Das inscrições via internet: 

5.10.1 O período para a realização das inscrições será a partir das 8h do dia 19/02/2020 às 23h59min do 

dia 17/03/2020, observado o horário oficial de Brasília – DF, por meio do endereço eletrônico 

www.fundacaounespar.org.br. 

5.10.2 Para efetuar sua inscrição, o candidato deverá: 

a) acessar o endereço eletrônico; 

b) selecionar o concurso pretendido; 

c) declarar ter lido e concordado com os termos do edital; 

d) inserir o número de Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

e) preencher os campos de dados pessoais, endereço, contato, e definir uma senha de acesso 

pessoal;  

f) selecionar a vaga pretendida; 

g) selecionar a modalidade de Concorrência (Pessoa com Deficiência, Ampla Concorrência); 

h) selecionar a condição especial, caso necessário; 

i) selecionar o campo “Efetuar Pagamento”, imprimir o boleto bancário da Caixa Econômica 

Federal (104), conferir se os três primeiros números da linha digitável iniciam-se com n.º 104, 

bem como, conferir se os últimos dígitos da linha digitável confere com o valor da taxa de 

inscrição de acordo com as tabelas do item 03. Caso haja divergência nos números dispostos 

no boleto bancário, NÃO realize o pagamento, e imediatamente entre em contato com a 

Fundação de Apoio à Unespar Campus de Paranavaí - PR por meio dos canais de 

comunicação. 

5.10.3 Destaca-se, que todo esse procedimento se dá em virtude do aumento de número de fraude com 

relação à emissão de boletos bancários. Deste modo, é dever do candidato certificar-se, quanto à 

existência de instalação de antivírus atualizado no computador o qual se utilizará para efetuar a sua 

inscrição, estando o mesmo livre de qualquer vírus Malwares. Referida precaução, se deve ao fato 

da possibilidade de existência de mecanismos mal-intencionados que adulteram o código de barras 

do boleto de pagamento, ocasionando a não quitação do boleto, caso tenha sido gerado de forma 

adulterada. 

5.11 O candidato terá sua inscrição deferida pela Instituição Organizadora somente após o recebimento da 

confirmação do banco referente ao pagamento de sua taxa de inscrição. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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5.11.1 O candidato que efetuar o pagamento de sua inscrição e posteriormente realizar o cancelamento 

desta não fará jus ao reembolso do respectivo valor pago. 

5.11.2 O candidato que cancelar vossa inscrição e posteriormente efetuar o pagamento desta não fará jus 

ao reembolso do respectivo valor pago. 

5.12 O recibo de pagamento do boleto bancário será o comprovante de que o candidato realizou sua inscrição 

neste Concurso Público. A Fundação de Apoio à UNESPAR e a Comissão Organizadora não se 

responsabilizam por Boleto Bancário, emitido através de endereço eletrônico diferente do 

www.fundacaounespar.org.br. 

5.13 A inscrição do candidato somente será concretizada após a confirmação do pagamento da taxa de 

inscrição. 

5.14 Não será permitido ao candidato, em hipótese alguma, alterar o cargo para o qual se inscreveu, após 

a efetivação do pagamento da inscrição. 

5.15 Não será considerado o pedido de inscrição não efetivado por motivo de ordem técnica de computadores, 

falhas de comunicação ou congestionamento de linhas, bem como outros fatores que impossibilitem a 

transferência dos dados. 

5.16 O valor da taxa de inscrição será de acordo com o disposto nas tabelas do item 03 deste Edital. 

5.17 É de exclusiva responsabilidade do candidato à exatidão dos dados cadastrais informados no ato da 

inscrição. 

5.18 O candidato poderá efetuar inscrição para mais de um cargo do Concurso Público, desde que a(s) prova(s) 

objetiva e discursiva, seja realizada em períodos distintos para cada cargo, devendo observar os períodos 

de aplicação da prova (matutino e vespertino) estabelecidos nas tabelas do item 03 deste Edital. Não 

havendo disposição de períodos distintos no item 03 deste edital, o candidato deverá optar em se inscrever 

para concorrer a um único cargo. 

5.18.1 O candidato que tenha realizado mais de um pagamento, não terá a devolução da importância paga, 

ainda que efetuada em valor superior ao fixado ou em duplicidade. A devolução da importância paga 

somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar. 

5.19 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 a “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaunespar.org.br, imprimir a 

2ª via de cobrança “boleto bancário” e realizar o pagamento até o dia 18 de março de 2020. As inscrições 

realizadas com pagamento após essa data não serão acatadas. 

5.19.1 Recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao link citado no subitem 5.19, e efetue a emissão 

do boleto com a antecedência necessária para atender ao limite de horário de compensação do 

banco que o candidato irá utilizar para efetuar o pagamento, para que seja possível efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo registrado no boleto. 

5.20 Em hipótese alguma, será processado qualquer registro de pagamento com data posterior à estabelecida 

no subitem 5.19 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. 

5.21 A Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR e a Instituição 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: por erro ou atraso dos bancos ou entidades 

conveniadas, no que se refere ao processamento do pagamento da taxa de inscrição. 

5.22 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. 

5.23 Das Solicitações de Isenção da Taxa de Inscrição: 

5.24 Não haverá isenção total ou parcial da taxa de inscrição, exceto para os candidatos amparados pelas 

normas deste Edital. 

5.25 A solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Concurso Público será realizada somente via internet 

http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fundacaunespar.org.br/
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5.26 Somente será concedida isenção da taxa de inscrição ao candidato que estiver amparado pela Lei Estadual 

nº 19.695, de 12 de novembro de 2018, que dispõe da seguinte forma: 

5.26.1 estiver inscrito e for membro de família de baixa renda, nos termos da regulamentação do Governo 

Federal para o Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal; 

5.27 Da Isenção - CadÚnico: 

5.27.1 O candidato interessado em obter a isenção da taxa de inscrição previstas no subitem 5.26.1 deverá: 

a) solicitá-la a partir das 8h do dia 19/02/2020 até às 23h59min do dia 26/02/2020, 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.fundacaounespar.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 Assistência 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 através da “Área do Candidato” disponível 

no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br. 

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. 

5.28 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. 

5.29 O candidato que prestar informação falsa com o intuito de usufruir da isenção de que trata o subitem 5.26.1 

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. 

5.30 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 no subitem 5.27, alínea “a”,  deste Edital; 

d) não apresentar todos os documentos solicitados. 

5.31 Não será aceita solicitação de isenção do pagamento da taxa de inscrição via fax ou via correio eletrônico. 

5.32 A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até a data provável 28/02/2020 no endereço 

eletrônico www.fundacaounespar.org.br. 

5.33 O candidato que tiver a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida poderá interpor recurso, 

através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, no 

período das 0h do dia 02/03/2020 até às 23h59min do dia 03/03/2020. O candidato após logado no 

campo “Área do Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso 

contra o Indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição. 

5.34 Se após a análise do recurso, permanecer a decisão de indeferimento do requerimento de isenção da taxa, 

o candidato poderá acessar a “Área do Candidato” até o do dia 18/03/2020, conforme subitem 5.19 e 

gerar 2ª via de cobrança “boleto bancário” referente à inscrição e efetuar o pagamento até o seu 

vencimento para participar do certame. 

http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fafipa.org/concurso
http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fundacaounespar.org.br/
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5.34.1 Os candidatos que não tiverem seu requerimento de isenção deferido e que não realizarem o 

pagamento da inscrição no prazo estabelecido no subitem anterior, estarão automaticamente 

excluídos do certame. 

5.34.2 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 28/02/2020. 

 

6. DA INSCRIÇÃO PARA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD) 

 

6.1  Às pessoas com deficiência serão reservados o percentual de 10% (dez 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 do candidato.  

6.1.1 As disposições deste Edital, referentes às Pessoas com Deficiência são correspondentes às da Lei 

Ordinária Municipal 2347/2011, Lei Estadual 18.419/2015, bem como a Súmula no 377 do STJ, e as 

demais normas que venham a ampliar o rol de critérios para as Pessoas com Deficiência. 

6.1.2 Somente haverá reserva imediata de vagas para os candidatos com deficiência nos cargos com 

número de vagas igual ou superior a 10 (dez). 

6.1.3 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. 

6.2 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 local de aplicação das provas e às notas mínimas exigidas de acordo com o previsto no presente Edital. 

6.3 Para concorrer como Pessoa com Deficiência, o candidato deverá: 

6.3.1 Ao preencher o Formulário de solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição ou o Formulário de 

solicitação de Inscrição, conforme orientações do item 05, respectivamente, deste Edital, declarar 

que pretende participar do concurso como pessoa com deficiência e especificar no campo indicado 

o tipo de deficiência que possui; 

6.3.2 Enviar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico com as informações descritas no subitem 

6.3.2.1 e 6.3.2.2 deste Edital; 

6.3.2.1 O laudo médico deverá ser cópia autenticada e digitalizada, 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. 

6.3.2.2 Os candidatos deverão anexar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico dispostos 

no subitem 6.3.2.1 deste edital através da “Área do Candidato”, disponível no endereço 

eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir das 08h00min do dia 19/02/2020 até as 

23h59min do dia 17/03/2020, observando o horário oficial de Brasília/DF, arquivo em formato 

PDF, com o tamanho máximo de 5 (cinco) MB (megabytes). 

6.3.2.3 A Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR e a Instituição Organizadora não se 

responsabilizam pelo não recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem 

técnica dos computadores ou falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de 

comunicação e/ou procedimento indevido do candidato, bem como por outros fatores que 

impossibilitem a transferências de dados, sendo de responsabilidade exclusiva do candidato 

acompanhar a situação do pedido de reserva. 

http://www.fundacaounespar.org.br/
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6.4 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.  

6.5 Caso a deficiência não esteja de acordo com os termos da Organização Mundial da Saúde e de acordo 

com as Legislações pertinentes, a opção de concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, 

será desconsiderada, passando o candidato à ampla concorrência. 

6.6 O deferimento das inscrições dos candidatos que se inscreverem como pessoa com deficiência estará 

disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br a partir da data provável de 24/03/2020. 

6.6.1 O candidato que tiver a sua inscrição indeferida como Pessoa com Deficiência (PcD) poderá interpor 

recurso, em formulário próprio através da “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico 

www.fundacaounespar.org.br, no período das 0h do dia 25/03/2020 às 23h59min do dia 

26/03/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato após logado no campo “Área do 

Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o 

Indeferimento da Inscrição. 

6.7 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. 

6.8 Não havendo candidatos aprovados para a(s) vaga(s) reservada(s) às pessoas com deficiência, esta, 

será preenchida com estrita observância da ordem de classificação geral. 

7. DA SOLICITAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA E CANDIDATA 

LACTANTE 

 

7.1 Da Solicitação de Condição Especial para a Realização da Prova Objetiva e Discursiva: 

7.1.1 O candidato que necessitar de condição especial durante a realização da prova objetiva e/ou 

discursiva, portador de deficiência ou não, poderá solicitá-la com amparo na Lei Estadual 

18.419/2015. 

7.1.2 As condições específicas disponíveis para a realização da prova são:  

a) Prova em braile, prova ampliada (fonte 25); 

b) Fiscal ledor, intérprete de libras;  

c) Acesso à cadeira de rodas; 

d) Tempo adicional de até 01 (uma) hora para realização da prova (somente para os candidatos 

portadores de deficiência).  

7.1.3 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, no prazo estabelecido no subitem 7.3 deste Edital. 

7.1.4 Para solicitar condição especial, o candidato deverá: 

a) no ato de inscrição, indicar claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição quais condições 

especiais requer; 

b) enviar cópia autenticada e digitalizada do Laudo Médico, conforme disposições do subitem 7.3 deste 

Edital. 

7.1.4.1 O laudo médico deverá, ser cópia autenticada e digitalizada, 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. 

7.1.4.2 Somente serão considerados os laudos médicos emitidos nos últimos 12 (doze) meses 

anteriores à data da realização da inscrição. 

7.2 Da Candidata Lactante: 

7.2.1 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova deverá: 

http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fundacaounespar.org.br/
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a) solicitar esta condição indicando claramente no Formulário de Solicitação de Inscrição a opção de 

lactante; 

b) enviar certidão de nascimento do lactente (cópia autenticada e digitalizada) ou laudo médico (cópia 

autenticada e digitalizada) que ateste essa necessidade, conforme disposições do subitem 7.3 deste 

Edital. 

7.2.2 A candidata que necessitar amamentar deverá, obrigatoriamente, levar um acompanhante adulto no 

dia da aplicação da prova objetiva, 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. 

7.2.3 Ao acompanhante não será permitido o uso de quaisquer dos objetos e equipamentos descritos no 

item 13, deste Edital, durante a realização do certame. 

7.2.4 Nos horários previstos para amamentação, a candidata lactante poderá ausentar-se, 

temporariamente, da sala de prova acompanhada de uma fiscal. Não será concedido tempo 

adicional para a candidata que necessitar amamentar, a título de compensação, durante o período 

de realização da prova. 

7.2.5 Não será permitida a entrada do lactente e de seu acompanhante responsável após o fechamento 

dos portões. 

7.2.6 A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente. 

7.2.7 Não será permitida, em hipótese alguma, a permanência da lactente no local da realização da prova 

objetiva sem a presença de um acompanhante adulto. 

7.3 Os documentos referentes às disposições dos subitens 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 e 7.2.1, deverão ser anexados 

através da “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir 

das 08h00min do dia 19/02/2020 até às 23h59min do dia 17/03/2020, observando o horário oficial de 

Brasília/DF. 

7.3.1 Os documentos a serem anexados, deverão encontrar-se em cópia autenticada e digitalizada, estar 

redigido em letra legível, em arquivo formato PDF, com tamanho máximo de 5 (cinco) MB 

(megabytes), sob pena de impossibilidade de cadastro. 

7.4 O pedido desta solicitação não garante a(o) candidato(a) a condição especial. A solicitação somente será 

deferida ou indeferida após criteriosa análise dos documentos encaminhados, verificando a autenticidade 

destes, em observância aos critérios de viabilidade e razoabilidade. 

7.5 O envio da documentação incompleta, sem observação de seus quesitos e fora do prazo definido no 

subitem 7.3 ou por via diversa da estabelecida neste Edital, causará o indeferimento da solicitação da 

condição especial. 

7.6 A Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR e a Instituição Organizadora não se responsabilizam pelo não 

recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnica dos computadores ou falhas de 

comunicação, tão pouco pelos congestionamentos das linhas de comunicação e/ou procedimento indevido 

do candidato, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferências de seus dados, sendo de 

responsabilidade exclusiva do candidato acompanhar a situação de sua solicitação de condição especial. 

7.7 O deferimento das solicitações de condição especial estará disponível para consulta a partir da data 

provável de 24/03/2020, devendo o candidato que tenha solicitado tal condição acessar “Área do 

Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, e verificar a situação de 

deferimento ou indeferimento.  

7.8 O candidato que tiver a sua solicitação de condição especial indeferida poderá interpor recurso, em 

formulário próprio, acessando a “Área do Candidato”, disponível no endereço eletrônico 

www.fundacaounespar.org.br, durante o período das 0h do dia 25/03/2020 às 23h59min do dia 

26/03/2020, observado o horário oficial de Brasília/DF. O candidato após logado no campo “Área do 

Candidato” deverá acessar o campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o 

Indeferimento da Inscrição. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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8. DO DEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕES 

 

8.1 O edital de deferimento das inscrições será divulgado no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br 

e publicado em Diário Oficial da Prefeitura Municipal, na data provável de 24/03/2020. 

8.2 No 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. 

8.3 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, disponível na “Área do Candidato”, constante do endereço eletrônico 

www.fundacaounespar.org.br. O candidato após logado no campo “Área do Candidato” deverá acessar o 

campo “Recurso” e posteriormente entrar no link – Recurso contra o Indeferimento da Inscrição. 

8.4 Não serão admitidos recursos fora do prazo, recursos interpostos de maneira diferente da estipulada no 

item 14 deste Edital, recursos sem fundamentação ou interpostos utilizando termos desrespeitosos ou 

ofensivos. 

 

9. DAS FASES DO CONCURSO 

 

9.1 O Concurso Público constará das seguintes provas e fases: 

 

TABELA 9.1 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO  

CARGOS: ADMINISTRATIVO, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, AUXILIAR DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL, AUXILIAR DE ODONTOLOGIA, TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA, TÉCNICO EM CERÂMICA, TÉCNICO EM 

CONTABILIDADE, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, TÉCNICO EM INFORMÁTICA, TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE, TÉCNICO 
FLORESTAL, TOPÓGRAFO 

FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

Única PO 

Língua Portuguesa  05 4,00 20,00 

Eliminatório e 
Classificatório 

Raciocínio Lógico 05 4,00 20,00 

Informática 05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 05 2,00 10,00 

Conhecimentos Específicos 15 6,00 90,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 35 -- 150,00 -- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 150,00 -- 

TABELA 9.2 

NÍVEL SUPERIOR  

CARGOS: ANALISTA ADMINISTRATIVO ECONÔMICO E FINANCEIRO, ANALISTA AMBIENTAL, ANALISTA DE ESPORTES 
20h e 40h, ANALISTA DE SISTEMAS,  ARQUITETO, BIÓLOGO, CIRURGIÃO DENTISTA, CONTADOR, ENFERMEIRO, 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO, ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO CARTÓGRAFO, ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO 
CIVIL URBANISTA, ENGENHEIRO DE MATERIAIS, ENGENHEIRO ELETRICISTA, ENGENHEIRO FLORESTAL, 

FISIOTERAPEUTA, GEÓLOGO, JORNALISTA, MÉDICO ECOGRAFISTA, MÉDICO INFECTOLOGISTA, MÉDICO PSIQUIATRA 
ADULTO, MÉDICO VETERINÁRIO 20h e 40h, NUTRICIONISTA, TERAPEUTA OCUPACIONAL,TURISMÓLOGO. 

FASE 
TIPO DE 
PROVA 

ÁREA DE CONHECIMENTO 
Nº DE 

QUESTÕES 

VALOR POR 
QUESTÃO 

PONTO 

VALOR 
TOTAL 

CARÁTER 

Única PO 

Língua Portuguesa  05 4,00 20,00 

Eliminatório e 
Classificatório 

Raciocínio Lógico 05 4,00 20,00 

Informática 05 2,00 10,00 

Conhecimentos Gerais 05 2,00 10,00 

Conhecimentos Específicos 15 6,00 90,00 

TOTAL DE QUESTÕES E PONTOS 35 -- 150,00 -- 

TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 150,00 -- 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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9.2 Os conteúdos programáticos referentes à prova objetiva e discursiva são os constantes do Anexo II deste 

Edital. 

9.3 A prova objetiva será composta 35 (trinta e cinco) questões, todas estas, distribuídas por áreas de 

conhecimentos. Cada questão da prova objetiva terá 05 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá 

apenas 1 (uma) alternativa correta, pontuadas conforme as tabelas do item 09. Será atribuída pontuação 0 

(zero) às questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou 

preenchidas a lápis. 

9.4  Para ser aprovado no Concurso Público, o candidato deverá obter 50% (cinquenta por cento) ou mais 

no total das áreas de conhecimentos da prova objetiva, além de não ser eliminado por outros critérios 

estabelecidos neste Edital. 

 

10. DAS CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA (PO)  

 

10.1 A prova objetiva será aplicada no Município de Campo Largo ou Curitiba, Estado do Paraná. Caso o número 

de candidatos inscritos exceda a oferta de lugares existentes no município, a Instituição Organizadora e a 

Comissão Organizadora do Concurso Público se reservam ao direito de alocar os locais de prova em 

cidades próximas àquelas inicialmente determinadas para esse fim. 

10.1.1 A Instituição Organizadora e a Comissão Organizadora de Concurso Público, em hipótese alguma, 

se responsabilizarão por qualquer ônus proveniente do deslocamento e da hospedagem dos 

candidatos inscritos. 

10.1.2 Havendo alteração da data prevista, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. 

Despesas provenientes da alteração de data serão de responsabilidade do candidato. 

10.2 A prova objetiva será aplicada na data provável de 26 de abril de 2020, em horário e local a ser informado, 

por meio de edital disponibilizado no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br e no CARTÃO DE 

CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO. 

10.3 O horário de início das provas será o mesmo, ainda que realizadas em diferentes locais. 

10.4 O Cartão de Convocação do Candidato com o local de realização das provas deverá ser emitido através da 

“Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, a partir de 14 de 

abril de 2020. 

10.5 O local e horário de realização da prova objetiva, constante do Cartão de Convocação, não será alterado, 

em hipótese alguma, a pedido do candidato. 

10.6 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 Convocação do Candidato, impresso por meio da “Área do Candidato” disponível no 

endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br. 

10.6.1 Consideram-se documentos válidos para a identificação do candidato: Cédulas de Identidade 

expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; 

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos 

como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Protocolo Provisório 

de Solicitação de Refúgio emitido pelo Departamento de Polícia Federal, por força dos arts. 21 e 22 

da Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997; Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei 

nº 13.445, de 24 de maio de 2017; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que 

trata o Decreto nº 9.277, de 05 de fevereiro de 2018; Identificação fornecida por Ordens ou 

Conselhos de Classe que por lei tenha validade como Documento de Identidade; Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, emitida após 27 de janeiro de 1997; Certificado de Dispensa de 

Incorporação; Certificado de Reservista; Passaporte; Carteira Nacional de Habilitação com 

fotografia, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Identidade Funcional, em 

consonância com o Decreto nº 5.703, de 15 de fevereiro de 2006. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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10.6.2 Não serão aceitos documentos de identificação que não estejam listados no item 10.6.1, como: 

protocolos; Certidão de Nascimento; Certidão de Casamento; Título Eleitoral; Carteira Nacional de 

Habilitação em modelo anterior à Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997; Carteira de estudante; 

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (Rani); Crachás e Identidade Funcional de Natureza 

Privada; ou ainda Cópias de Documentos Válidos, mesmo que autenticadas, ou Documentos Digitais 

apresentados eletronicamente.  

10.6.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão 

que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da 

data da realização da prova objetiva e, ainda, ser submetido à identificação especial, que consiste 

na coleta de impressão digital. 

10.7 Não haverá segunda chamada para a prova objetiva, portanto, se o candidato estiver ausente por qualquer 

motivo, será eliminado do Concurso Público. 

10.8 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. Exclusivamente, 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. 

10.9 Após a abertura do pacote de provas, o candidato não poderá consultar ou manusear qualquer material de 

estudo ou leitura. 

10.10 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 predeterminados; 

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 

13.1.3 deste Edital. 

10.11 É altamente contraindicado que o candidato leve qualquer dos objetos ou equipamentos relacionados no 

item 13 deste Edital. Caso seja de extrema necessidade que o candidato porte algum desses objetos, estes 

deverão ser obrigatoriamente acondicionados em envelopes porta objeto fornecidos pela Instituição 

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. 

10.12 A Instituição 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. 

10.13 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. 

10.14 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 7.2.2 deste Edital. 

10.15 A Instituição Organizadora poderá, a seu critério, coletar impressões digitais dos candidatos bem como 

utilizar detectores de metais durante a realização da prova. Poderão, ainda, serem adotadas medidas 

adicionais de segurança. 

10.16 A liberação dos candidatos após o término da prova será autorizada pelo fiscal de sala, após a realização 

dos procedimentos administrativos necessários. O candidato que terminou sua prova deverá permanecer 

aguardando em sua carteira e somente poderá levantar-se para a entrega do material se solicitado pelo 

fiscal. 
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10.17 Ao terminar a prova objetiva, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, sua Folha de 

Respostas devidamente preenchida e assinada. 

10.17.1 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 

13.1.5 deste Edital. 

10.17.2 O 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. 

10.17.3 As marcações feitas na folha de respostas, diferentes 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 inteira responsabilidade do candidato, sendo que os 

prejuízos advindos poderão impossibilitar a realização do processamento eletrônico, invalidando as 

questões.  

10.17.4 Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas devido a erro do candidato. 

10.18 O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente depois de decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) minutos do seu início, porém, não 

poderá levar consigo o Caderno de Questões.  

10.19 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. 

10.20 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 no subitem 

10.18 deste Edital, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal da sala sua Folha de Respostas da prova 

objetiva, devidamente preenchida e assinada. 

10.21 O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda 

estiverem realizando-a. 

10.22 A prova objetiva será composta de 35 (trinta e cinco) questões, distribuídas por áreas de conhecimento. 

Cada questão da prova objetiva terá 5 (cinco) alternativas, sendo que cada questão terá apenas 1 (uma) 

alternativa correta, pontuadas conforme as tabelas do item 09. Será atribuída pontuação 0 (zero) às 

questões com mais de uma opção assinalada, questões sem opção assinalada, com rasuras ou 

preenchidas a lápis. 

10.22.1 A prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório será distribuída e avaliada conforme as 

tabelas do item 09 deste Edital. 

10.23 A prova objetiva terá a duração de 03 (três) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas. 

Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão do 

afastamento de candidato da sala de prova. 

10.24 As imagens digitalizadas das Folhas de Respostas da prova objetiva serão divulgadas na “Área do 

Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, na mesma data da divulgação 

dos respectivos resultados, ficando disponível para consulta até a homologação do certame. 

10.25 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. DA DIVULGAÇÃO DO GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA 

 

11.1 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.fundacaounespar.org.br. Os Cadernos de 

questões ficarão disponíveis na “Área do Candidato”, para serem baixadas no período de 27/04/2020 a 

06/05/2020.  

http://www.fundacaounespar.org.br/
http://www.fundacaounespar.org.br/
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11.2 Quanto ao gabarito preliminar e ao caderno de questões divulgados caberá a interposição de recurso, 

devidamente fundamentado, nos termos do item 14 deste Edital. 

 

12. DO RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO 

 

12.1 Será considerado aprovado no Concurso Público o candidato que obtiver a pontuação e a classificação 

mínimas exigidas para aprovação, nos termos deste Edital. 

12.1.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final, observado o cargo em que 

concorrem. 

12.2 Para os cargos de Nível Médio/Técnico, a Nota Final dos candidatos habilitados será correspondente à 

nota obtida na prova objetiva. 

12.3 Para os cargos de Nível Superior, a Nota Final será igual à nota obtida na prova objetiva. 

12.4 Na hipótese de igualdade da nota final, terá preferência, sucessivamente, o candidato que: 

a) tiver maior idade, dentre os candidatos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, 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; 

c) obtiver maior pontuação em Língua Portuguesa; 

d) obtiver maior pontuação em Raciocínio Lógico; 

e) obtiver maior pontuação em Informática; 

f) obtiver maior pontuação em Conhecimentos Gerais; 

g) persistindo o empate, terá preferência o candidato com mais idade (exceto os enquadrados na               

 alínea “a” deste subitem), considerando dia, mês, ano; 

h) Sorteio Público. 

12.5 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. 

 

13. DA ELIMINAÇÃO 

 

13.1 Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

13.1.1 Não estiver presente na sala ou no local de realização das provas no horário determinado para o 

seu início. 

13.1.2 For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outro candidato, 

utilizando-se de material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude para obter 

aprovação própria ou de terceiros. 

13.1.3 For surpreendido, durante a realização da prova, utilizando e/ou portando indevidamente ou de 

forma diferente das orientações do item 10.10 e 10.11 deste Edital, os itens abaixo descritos, que 

devem ser obrigatoriamente acondicionados em envelope porta-objeto fornecido pela Instituição 

Organizadora: 

a) Livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não 

estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, canetas de material não 

transparente, Carteira de bolso, lapiseira, corretivos, óculos escuros. 

b) Quaisquer dispositivos eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, wearable tech, agendas 

eletrônicas ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, iPods®, pen drives, mp3 player 

ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer espécie, chaves com dispositivo eletrônico, 

fones de ouvido ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, imagens, vídeos e 

mensagens. 
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c) Artigos de chapelaria, tais como: boné, chapéu, viseira, gorro ou similares. 

13.1.4 Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas, com 

as autoridades presentes ou com os demais candidatos. 

13.1.5  Fizer anotações de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio, que não os 

permitidos. 

13.1.6  Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal. 

13.1.7  Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a Folha de Respostas. 

13.1.8  Descumprir as instruções contidas no caderno de questões e na Folha de Respostas. 

13.1.9 Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido. 

13.1.10 Não permitir a coleta de sua assinatura ou da impressão digital durante a realização das provas. 

13.1.11 For surpreendido portando qualquer tipo de arma e se negar a entregá-la à Coordenação. 

13.1.12 Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

13.1.13 Ausentar-se da sala antes do tempo determinado no subitem 10.18 ou portando o caderno de 

questões da prova objetiva antes do tempo determinado no subitem 10.20. 

13.1.14 Recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua realização. 

13.1.15 Passar pela vistoria do detector de metal antes da entrada aos sanitários e estiver portando 

qualquer objeto relacionado nos subitens 13.1.3. 

13.1.16 Não obtiver 50% (cinquenta por cento) ou mais no total das áreas de conhecimento da prova 

objetiva.  

13.1.17 Não atingir a pontuação mínima estabelecida neste edital para ser considerado habilitado em 

quaisquer das fases do certame. 

13.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos serão registradas em ata. 

13.3 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. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1 Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Comissão Organizadora de Concurso 

Público, no prazo de 02 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim 

entendidos: 

a) contra o indeferimento da inscrição com pedido de isenção da taxa (CadÚnico);  

b) contra o indeferimento da inscrição nas condições: pagamento não confirmado, condição especial e 

Reserva de vagas (Pessoa com Deficiência);  

c) contra as questões da prova objetiva e o gabarito preliminar; 

d) contra o resultado da Prova objetiva (PO); 

e) contra o resultado final e classificação dos candidatos. 

14.2 Os recursos deverão ser protocolados em requerimento próprio através da “Área do Candidato” disponível 

no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br. 

14.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato, para cada evento referido no subitem 14.1 deste Edital. 

14.4 Os recursos deverão ser individuais e devidamente fundamentados. 

14.5 Os recursos interpostos que não se refiram especificamente aos eventos aprazados ou interpostos fora do 

prazo estabelecido neste Edital não serão apreciados. 

14.6 Recurso interposto em desacordo com este Edital não será considerado. 

14.7 O prazo para a interposição de recurso é preclusivo e comum a todos os candidatos. 

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

candidato. 

14.9 Não serão aceitos recursos via fax, via correio eletrônico. 

14.10 É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões 

objetos dos recursos no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br, sob pena de perder o 

prazo recursal. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
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14.11 Especificamente para o caso previsto na alínea “c” do subitem 14.1, os recursos deverão ser individuais e 

devidamente fundamentados e deverão estar acompanhados de citação da bibliografia, sendo admitido um 

único recurso por questão para cada candidato, não sendo aceitos recursos coletivos. 

14.12 O gabarito preliminar da prova objetiva poderá sofrer alteração até a divulgação do resultado preliminar, em 

face de erro material. Ocorrendo esta hipótese, por se tratar de mero erro material, a correção das provas 

se dará com base no gabarito republicado, o qual deve ser considerado pelos candidatos para todos os 

efeitos de aferição de seus resultados, não sendo hipótese de atribuição de ponto ou anulação de questão. 

14.13 Na hipótese de alteração do gabarito preliminar por força de provimento de algum recurso, as provas 

objetivas serão recorrigidas de acordo com o novo gabarito. 

14.13.1  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. 

14.13.2 No caso de anulação de questão(ões) da prova objetiva, a pontuação correspondente será atribuída 

a todos os candidatos, inclusive aos que não tenham interposto recurso. 

14.14 Caso haja procedência de recurso interposto dentro das especificações, poderá, eventualmente, alterar a 

classificação inicial obtida pelo candidato, ou, ainda, poderá acarretar a desclassificação do candidato que 

não obtiver a nota mínima exigida para a aprovação. 

14.15 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.fundacaounespar.org.br. 

Não serão encaminhadas respostas individuais aos candidatos. 

14.16 As respostas aos recursos interpostos pelos candidatos, contra as demais fases do certame, ficarão 

disponíveis para consulta individual na “Área do Candidato” disponível no endereço eletrônico 

www.fundacaounespar.org.br, durante o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de publicação do edital 

de resultado a que se refere. 

14.17 As imagens digitalizadas das folhas de respostas da prova objetiva, serão divulgadas na “Área do 

Candidato”, disponível no endereço eletrônico www.fundacaunespar.org.br, na mesma data da divulgação 

dos respectivos resultados, ficando disponível para consulta até a homologação do certame. 

14.18 A Banca Examinadora da Fundação de Apoio à UNESPAR, campus de Paranavaí, Instituição responsável 

pela organização do certame, constitui última instância administrativa para recursos, sendo soberana em 

suas decisões, razão pela qual não caberão recursos ou revisões adicionais. 

 

15. DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

 

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

Prefeitura Municipal de Campo Largo - PR e publicado em Diário Oficial da Prefeitura Municipal e nos 

endereços www.fundacaounespar.org.br e www.campolargo.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. 

 

16. DOS ATOS CONVOCATÓRIOS  

 

16.1 Após a homologação, os atos de convocação serão publicados no Órgão Oficial do Município e no endereço 

eletrônico oficial do Município de Campo Largo, www.campolargo.pr.gov.br, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados. 

 

17. DA CONVOCAÇÃO 

 

17.1 A convocação dos candidatos aprovados, dentro do número de vagas previsto no edital, ocorrerá de acordo 

com a necessidade, disponibilidade e conveniência da Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR, 

respeitando ordem de classificação e a vigência do Edital. 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
http://www.fundacaunespar.org.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
https://www.campolargo.pr.gov.br/
https://www.campolargo.pr.gov.br/
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17.1.1 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. 

17.2 O candidato que deixar de comparecer na data e horário fixado no Edital de Convocação será considerado 

como desistente, e em nenhuma hipótese poderá solicitar o pedido de Final de lista em outra oportunidade, 

e substituído, na sequência, pelo imediatamente classificado. 

17.3 A nomeação no cargo dependerá de prévia inspeção médica oficial da Prefeitura Municipal de Campo Largo 

– PR. O candidato convocado somente será nomeado ser for julgado APTO fisicamente 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. 

17.3.1 Os candidatos com deficiência, se aprovados e classificados, serão submetidos à perícia médica 

para a verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício das atribuições do cargo. 

17.3.2 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. 

17.4 Para nomeação e posse no cargo o candidato, além dos demais requisitos previstos neste Edital, deverá 

apresentar os seguintes documentos: 

 a)       02 Fotos 3x4 (coloridas e recentes); 

   b)      Carteira de Identidade / RG (cópia acompanhada de original para conferência); 

    c)    CPF (cópia acompanhada de original para conferência); 

 d)    Certidão de Quitação com as Obrigações Eleitorais (original) disponível no site www.tse.gov.br; 

          e)     Certificado de Reservista – Para candidatos do sexo masculino (cópia acompanhada de original 

   para conferência); 

 f)        Carteira de Trabalho (página da foto e o verso) (Cópia acompanhada de original para conferência) 

ou Comprovante da Carteira de Trabalho Digital; 

 g)        PIS ou PASEP (cópia acompanhada de original para conferência); 

 h)        Comprovante de Residência atualizado (cópia acompanhada de original para conferência); 

 i)         Diploma ou certidão de conclusão de curso compatível com o nível de escolaridade e 

especialização exigidos ao cargo, reconhecido pelo MEC (cópia acompanhada de original para 

conferência); 

j)          Histórico escolar compatível com o cargo (cópia acompanhada de original para conferência); 

k)       Candidato a cargo regulamentado deverá comprovar a inscrição e regularidade no órgão de classe, 

quando exigível pelo mesmo – Ex.: OAB, CRM, CRC, e etc., (cópia acompanhada de original para 

conferência); 

l)         Carteira Nacional de Habilitação – Categoria AB (cargo de Guarda Municipal); 

m        Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável – se for o caso (cópia acompanhada de 

        original para conferência); 

n)        CPF e RG do Cônjuge e/ou Dependente – se for o caso (cópia acompanhada de original para  

   conferência); 

o)         Certidão de Nascimento ou RG dos Filhos menores de 18 anos (cópia acompanhada de original 

   para conferência); 

p)        CPF dos Filhos menores de 18 anos (cópia acompanhada de original para conferência); 

r)         Atestado de Antecedentes Criminais expedido pelo Instituto de Identificação do Paraná disponível 

no site www.ii.pr.gov.br , se for o RG do Paraná (original) ou Atestado de Cadastro Negativo 

expedido pelo instituto de Identificação do Paraná disponível no site www.ii.pr.gov.br para RG de 

outros estados (original); 

s)        Certidão Negativa da Justiça Estadual Cível, Criminal e Fiscal expedida pelo Fórum do local 

        de residência (original); 

t)      Tendo em vista a implantação do e Social, instituído pelo Decreto Federal nº 8.373, de 11 de  dezembro 

http://www.tse.gov.br/
http://www.ii.pr.gov.br/
http://www.ii.pr.gov.br/
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de 2014, o candidato deverá apresentar impressão da tela de consulta de Qualificação Cadastral, 

obtida através do site http://portal.esocial.gov.br/, na qual conste a mensagem "Os dados estão 

corretos". Caso a mensagem exibida seja diferente, deverão ser providenciadas as correções, 

conforme orientações constantes na consulta; 

u)      Declaração de Bens e Valores – modelo a ser Retirado no RH | assinatura no ato da entrega do 

       documento (original); 

v)      Declaração de Acumulação Legal ou Não de Cargos – modelo a ser Retirado no RH | assinatura 

        no ato da entrega do documento (original); 

x)         Declaração de Não Demissão em Serviço Público – modelo a ser Retirado no RH | assinatura no 

ato da entrega do documento (original); 

w)    Laudo Médico de aptidão para o cargo emitido pela Perícia Médica Oficial para servidores     

       admitidos por Concurso Público; 

z)        Abertura de Conta Salário no Banco Santander (carta a ser entregue no RH). 

17.5 O candidato poderá optar uma única vez pelo final de lista, devendo preencher formulário próprio a ser 

requisitado apenas na data e horário fixado no Edital de Convocação, declarando estar ciente estar de que 

a Prefeitura Municipal de Campo Largo poderá chamar para admissão o(s) candidato(s) aprovado(s) e 

classificado(s) na ordem de classificação subsequente, visto que com renúncia estará se posicionando no 

FINAL DA LISTA de aprovados e classificados. 

17.6 O candidato, após a convocação, deverá comparecer ao Departamento de Recursos Humanos do Município 

de Campo Largo - PR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da convocação, munido de 

documento de identidade original juntamente com os documentos citados no item 04 e subitem 17.4, para 

a nomeação em Diário Oficial. 

 

18. DA NOMEAÇÃO 

 

18.1 Serão nomeados, gradativamente, através do Diário Oficial da Prefeitura Municipal, os candidatos 

aprovados em todas as etapas do concurso, para investidura no cargo e cumprimento do estágio probatório 

de três anos. 

18.1.1 O provimento dos cargos ficará a critério da Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR e obedecerá, 

rigorosamente, à ordem de classificação. 

18.1.2 Fica a critério da Administração Pública a definição do período e do local de exercício do cargo, 

observando a necessidade e conveniência da Administração.   

18.2 Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer ao local, dia e hora designados para 

nomeação e início do estágio probatório. 

18.3 Caberá a Prefeitura Municipal de Campo Largo – 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. 

18.4 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. 

 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

19.1 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 pela Prefeitura Municipal de Campo Largo - PR, no 

endereço eletrônico www.campolargo.pr.gov.br  e www.fundacaounespar.org.br. 

19.1.1 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 

http://portal.esocial.gov.br/
https://www.campolargo.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
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www.fundacaounespar.org.br e da Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR 

www.campolargo.pr.gov.br. 

19.2 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 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. 

19.3 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. 

19.3.1 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.fundacaounespar.org.br. 

19.4 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 

Convocação do Candidato e os demais editais de convocação referentes às fases deste Concurso Público. 

19.4.1 O não comparecimento do candidato a qualquer das fases acarretará sua eliminação do concurso 

19.4.2 As ocorrências que ensejarem a eliminação de candidatos, exceto a mencionada no subitem 

anterior, serão registradas em ata conforme o item 13.2. 

19.5 A inobservância por parte do candidato, de qualquer prazo estabelecido em convocação, será considerada, 

em caráter irrecorrível, como desistência. 

19.6  Não será fornecido ao candidato qualquer documento comprobatório de classificação no Concurso Público, 

valendo, para esse fim, a homologação publicada no Diário Eletrônico Oficial da Prefeitura Municipal de 

Campo Largo – PR, acessado pelo endereço eletrônico www.campolargo.pr.gov.br. 

19.7  A Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR 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. 

19.7.1 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. 

19.8 A Instituição Organizadora não se responsabiliza por quaisquer cursos, textos e apostilas referentes a este 

Concurso Público. 

19.9  A Comissão Organizadora de Concurso permanecerá constituída até a homologação deste certame. 

19.10  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@fundacaounespar.org.br, anexando documentos que 

comprovem tal alteração, com expressa referência ao Concurso nº 001/2020, Emprego e número de 

Inscrição, até a data de publicação da homologação dos resultados. Após esta data, poderá requerer a 

alteração junto à Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR, situada à Avenida Padre Natal Pigatto, nº 925, 

CEP: 83601-630, no Protocolo Geral ou enviar a documentação via SEDEX com AR para o mesmo 

endereço, aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos. 

19.11 A Prefeitura Municipal de Campo Largo – PR 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 Instituição de Correios e Telégrafos (ECT) por razões diversas; 

http://www.fundacaofafipa.org.br/
https://www.campolargo.pr.gov.br/
http://www.fundacaofafipa.org.br/
https://www.campolargo.pr.gov.br/
mailto:candidato@fundacaounespar.org.br
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d) outras informações divergentes e/ou errôneas, fornecidas pelo candidato, tais como: dados 

pessoais, telefones e documentos. 

19.12 Não serão considerados requerimentos, reclamações, notificações extrajudiciais ou quaisquer outros 

instrumentos similares, cujo teor não seja objeto de recurso apontado neste Edital. 

19.13 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do Concurso Público em conjunto com a 

Instituição organizadora. 

19.14 Será admitida impugnação do presente Edital no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de sua 

publicação. 

19.15 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. 

19.16   Fica eleito o Foro do Município de Campo Largo para dirimir quaisquer controvérsias do presente certame. 

19.17 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  

 Campo Largo, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

 

 

Marcelo Puppi 
Prefeito do Município 
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A N E X O  I  D O  E D I T A L  D E  A B E R T U R A  N . º  0 1 . 0 0 1 / 2 0 2 0  

D O S  R E Q U I S I T O S ,  C A R G A  H O R Á R I A  E  A T R I B U I Ç Õ E S  

 

ADMINISTRATIVO 

Requisito: Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição oficial de ensino 
reconhecida pelo MEC. 
Carga Horária: 40 horas semanais  
Atribuições: Executar serviços burocráticos, visando atender a legislação e cumprir com os procedimentos de cunho 

administrativo; Classificar e arquivar documentos conforme procedimentos e critérios preestabelecidos; Conferir 
cálculos e submeter pareceres para apreciação da chefia, digitar textos e planilhas dos diversos documentos públicos, 
preencher formulários, elaborar e redigir atas e correspondências; Preparar minutas de contratos, distratos, rescisões 
e aditivos contratuais; Coletar dados, verificar índices econômicos e financeiros bem como efetuar controle 
orçamentário e financeiro; Efetuar e elaborar planilhas de cálculos, confeccionar organogramas, fluxogramas e 
cronogramas; Dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos, verificar prazos estabelecidos e localizar 
processos; Acompanhar notificações de não conformidade, encaminhar protocolos internos e externos; Atualizar 
cadastros e dados do plano anual; Convalidar publicações de atos; Fornecer informações sobre serviços, desde que 
autorizadas; Atender funcionários e munícipes de modo geral, bem como dar encaminhamento às suas reclamações 
ou solicitações; Executar procedimentos de recrutamento e seleção; Realizar procedimentos relacionados às 
atividades funcionais do servidor, tais como cadastro, escalas de férias e impressão de folha ponto; Auxiliar no 
processamento da folha de pagamento, realizar os cálculos necessários, lançar dados no sistema, conferir cálculos e 
outros documentos e repassar as informações ao responsável pela conferência final do processamento da folha; 
Orientar funcionários sobre direitos e deveres; Controlar material de expediente, levantar a necessidade de material, 
requisitar material, solicitar compra de material e providenciar devolução de material fora de especificações; Distribuir 
material de expediente, controlar expedição de malotes e recebimentos; Controlar execução de serviços gerais 
(limpeza, transporte, vigilância); Pesquisar preços; Montar e promover divulgação de editais e convites para processos 
licitatórios e concursos públicos; Realizar inventários de patrimônios; Prestar auxílio na execução dos trabalhos 
inerentes à contabilidade, mediante orientações e acompanhamento do profissional adequado e habilitado para tal; 
Elaborar relatórios com informações, dados estatísticos e indicadores da área, visando fornecer subsídios para 
decisões de correções de políticas ou procedimentos de sua área de atuação. 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

Requisito: Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição oficial de ensino 
reconhecida pelo MEC. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 

9.503/97); Promover e zelar pela ordem no estacionamento rotativo regulamentado do Município de Campo Largo; 
Emitir e entregar aos usuários Aviso de Infração pelo descumprimento da legislação vigente; Fiscalizar todos os 
veículos estacionados na área delimitada para a incidência de Estacionamento Regulamentado (EstaR) quanto à 
obrigação do uso do cartão ou sistema eletrônico de estacionamento; Orientar os motoristas e usuários quanto ao 
adequado uso, raspagem e exposição do cartão de estacionamento e ou funcionamento do sistema; Verificar se os 
cartões expostos nos painéis dos veículos estão adequadamente preenchidos, visíveis para conferência, sem rasuras 
ou danos que lhes retirem a Validade, ou se o usuário está utilizando o ESTAR digital; Verificar se os veículos 
estacionados na área abrangida pelo EstaR respeitam a tonelagem máxima permitida no trecho da quadra e controlar 
o horário máximo de permanência na vaga; Verificar e fiscalizar todos os carros estacionados nas vagas de idosos e 
cadeirantes, se estão expostos nos painéis dos veículos a credencial e cartão de EstaR , ou se faz uso do sistema 
eletrônico; Zelar pelo equipamento de Trabalho fornecido pelo Município. 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Requisito: Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio com habilitação em Formação de Docentes, 
expedido por instituição oficial de ensino reconhecida pelo MEC. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Recepcionar as crianças e anotar as informações, sobre o estado geral, fornecidas pelo responsável; 

Entregar as crianças aos responsáveis de acordo com horários estabelecidos controlando a frequência dessas; 
Interagir com as crianças em sala e em atividades externas, em relação a educação, higiene, saúde, alimentação e 
repouso, bem como dar banho, trocar fraldas, dar mamadeiras e refeições para crianças em idade específica; Organizar 
e manter a ordem e segurança no ambiente; Orientar e acompanhar crianças nas refeições e nos cuidados com a 
higiene pessoal, na utilização de medicamentos e dieta conforme orientação médica; Auxiliar o professor nas atividades 
desenvolvidas na unidade, contribuindo no processo educativo e formativo das crianças atendidas; Participar no 
processo de formação continuada na instituição infantil e nas ofertadas pela Secretaria Municipal de Educação e 
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Cultura; Auxiliar na adaptação das crianças recém-admitidas na unidade de atendimento; Manter tratamento cordial e 
respeitoso para com todos em seu ambiente de trabalho; Responder pelo material equipamento posto à sua disposição 
para a execução de seu serviço; Responsabilizar-se pelas atividades relativas ao cuidar, educar e dar assistência às 
crianças da educação infantil matriculadas nas unidades escolares, respeitando as especificidades de cada etapa do 
desenvolvimento infantil; Organizar o ambiente, acomodação e acompanhamento das crianças no horário do sono; 
Responsabilizar-se pela alimentação direta das crianças nos horários estabelecidos, estimulando a autonomia e 
hábitos alimentares saudáveis; Observar regras de segurança no atendimento às crianças e na utilização de materiais, 
equipamentos e instrumentos durante o desenvolvimento das rotinas diárias, acompanhando e cuidando para o 
conforto, boa acomodação, segurança nos ambientes internos e externos da Unidade Escolar, bem como prever 
situações de riscos; Participar permanentemente do processo de desenvolvimento das atividades técnico-pedagógicos, 
auxiliando o professor/educador quanto à observação, registro e avaliação do processo de desenvolvimento e 
aprendizagem da criança; Acompanhar, em parceria com o professor, as crianças em atividades sociais e culturais 
programadas pela instituição escolar (CMEI' s); Participar com o professor/educador ativamente nas reuniões onde há 
a integração da família e da comunidade com cordialidade. 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 

Requisito: Diploma ou certificado de conclusão de Ensino Médio, expedido por instituição oficial de ensino 
reconhecida pelo MEC. Curso de Auxiliar de Odontologia. Registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executar rotinas clínicas simplificadas (rotinas iniciais, rotinas finais, auxiliares THD e CD, rotinas 

integradas, entre outras), junto ao cirurgião dentista e ou profissionais da área; Orientar pacientes através do 
acolhimento, pré-consulta e pós-consulta, conforme prescrição do cirurgião dentista; Controlar informações pertinentes 
às suas atividades, através de recursos disponíveis em seu setor; Manter a organização, controle, limpeza, 
esterilização dos equipamentos, materiais e local de trabalho; Auxiliar em ações educativas pertinentes às suas 
atividades junto à unidade em que atende e à comunidade; Auxiliar em tomadas radiológicas e suas respectivas 
revelações; Auxiliar em levantamentos de estudos epidemiológicos; Zelar pela segurança própria e de terceiros no seu 
ambiente de trabalho; Zelar pela conservação, preservação e manutenção do patrimônio, equipamentos e materiais de 
consumo em seu local de trabalho; Auxiliar sob supervisão em atividades de vigilância sanitária, vigilância 
epidemiológica e de saúde do trabalhador; controlar entrada, saída e estoque de materiais em seu local de trabalho. 

ANALISTA ADMINISTRATIVO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Administração, Ciências Econômicas 
ou Ciências Contábeis, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo 
conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Administrar organizações, materiais, recursos humanos, patrimônio, informações, recursos humanos 

financeiros e orçamentários no setor público; Gerir recursos tecnológicos, administrar sistemas, processos e métodos; 
Arbitrar em decisões administrativas e organizacionais e elaborar planejamento organizacional; Analisar a organização 
no contexto externo e interno, bem como identificar oportunidades e problemas; Definir estratégias, apresentar proposta 
de programas e projetos, identificar fontes de recursos e promover estudos de racionalização; Estabelecer metodologia 
de avaliação, definir indicadores e padrões de desempenho; Emitir pareceres e laudos e atuar na medição e arbitragem; 
Elaborar e revisar planos de investimentos, analisar e propor alternativas para problemas de origem econômico-
financeira; Racionalizar procedimentos administrativos em geral e os relativos a operacionalização do planejamento 
econômico; Elaborar pareceres, relatórios, planos e projetos técnicos, bem como realizar pesquisas e análises 
pertinentes ao campo da administração; Realizar levantamento de sistemas existentes métodos e rotinas de trabalho; 
Executar projetos voltados à simplificação de rotinas e procedimentos administrativos; Elaborar impressos, formulários, 
organogramas, fluxogramas e diagramas; Analisar ambiente político-institucional; Analisar sustentabilidade 
socioeconômica e ambiental; Analisar tendências de longo prazo, bem como gerenciar bancos de dados; Dimensionar 
recursos humanos e físicos; Elaborar projetos (pesquisa econômica, de mercado, viabilidade econômica entre outros); 
Processar dados, desenvolver indicadores, interpretar resultados, propor ações; Verificar execuções das ações 
propostas; Mensurar consequências das ações, confrontar com custos alternativos; Avaliar políticas de impacto coletivo 
(governo, ONGS, outras organizações); Gerir programação econômico-financeira; Acompanhar indicadores de 
mercado; Gerir fluxo de caixa e administrar riscos e acompanhar execução orçamentária. 

ANALISTA AMBIENTAL 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Tecnologia em Química Ambiental ou Processos 
Ambientais, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de 
classe. 
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Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Realizar planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos a realização de políticas de meio 

ambiente formuladas no âmbito municipal; Realizar diagnóstico e análise de auditorias ambientais, sistemas de gestão 
e controle da qualidade ambiental; Realizar levantamento de dados para projetos aplicados ao gerenciamento de 
resíduos e saneamento básico; Realizar vistorias e análise de licenciamento ambiental na área de atuação; Efetuar 
perícias e vistorias em locais de delito e assuntos de controle ambiental; Realizar análises de Estudos de Impacto de 
Vizinhança; Realizar a administração, gestão e ordenamento ambiental no território municipal; Realizar o 
monitoramento e mitigação de impactos ambientais; Registrar responsabilidade técnica (ART); Participar de 
comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do 
Município; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, 
estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, bem como normas de trabalho, de 
biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profissional. 

ANALISTA DE ESPORTES  

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Educação Física – Licenciatura Plena 
ou Bacharelado – expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho 
de classe. 
Carga Horária: 20 horas semanais / 40 horas semanais 
Atribuições: Trabalhar com escola de formação, iniciação e treinamentos; Acompanhar as equipes em competições 

oficiais e não oficiais e em eventos da Secretaria Municipal de Educação e Esporte; Coordenar atividade física, 
esportiva, recreativa e de lazer; Promover eventos esportivos; Verificar a documentação do atleta perante as entidades 
de administração esportiva; Controlar o material necessário para o desenvolvimento das atividades; Redigir relatórios 
técnicos; Intervir nos processos competitivos; Analisar as condições de competição; Treinar atletas para objetivos 
fixados; Intervir com ações táticas e técnicas na competição; Orientar o comportamento do atleta na competição; 
Coletar dados estatísticos da competição; Desenvolver treinamento; Aplicar testes funcionais; Desenvolver treinamento 
com dados das avaliações realizadas; Implementar treinamento técnico, tático e físico; Orientar sobre as regras 
desportivas; Corrigir erros táticos e técnicos; Orientar aspectos disciplinares, táticos e técnicos; Aplicar exercícios 
corretivos de natureza técnica e tática; Aplicar atividades recreativas de desenvolvimento técnico, táticos e físico. 

ANALISTA DE SISTEMAS 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Tecnologia em Processamento de 
Dados, Tecnologia em Informática, Tecnologia em Sistemas de Informação, Tecnologia em Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação ou Engenharia da Computação, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Desenvolver sistemas informatizados; Estudar as regras de negócios inerentes aos objetivos e 

abrangências de sistema; Dimensionar requisitos e funcionalidades de sistemas; Fazer levantamento de dados; Prever 
taxa de crescimento do sistema; Definir alternativas físicas de implantação, especificando a arquitetura do sistema, 
escolhendo ferramentas de desenvolvimento, modelando dados, especificando programas e codificando aplicativos; 
Montar protótipo do sistema, testando o sistema, definindo infraestrutura de hardware, software e rede; Aprovar 
infraestrutura de hardware, software e rede; Administrar ambiente informatizado; Monitorar desempenho do sistema; 
Administrar recursos de rede; Administrar banco de dados; Administrar ambiente operacional; Identificar falhas no 
sistema; Corrigir falhas no sistema; Controlar acesso aos dados e recursos; Administrar perfil de acesso às 
informações; Realizar auditoria de sistemas; Prestar suporte técnico; Orientar áreas de apoio e treinar usuários dos 
sistemas; Consultar documentação técnica; Consultar fontes alternativas de informações; Elaborar documentação para 
ambientes informatizados; Pesquisar tecnologias em informática; Dimensionar requisitos de hardware e software. 

ARQUITETO  

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Elaborar projetos arquitetônicos de edificações públicas, equipamentos públicos, urbanização e 

paisagismo; Efetuar gerenciamento e gestão de projetos e diretrizes de planejamento urbano; Elaborar projetos de 
unificação e subdivisão de áreas urbanas e rurais; Elaborar projetos relativos a levantamentos topográficos, e de 
loteamentos; Analisar e determinar correções com projetos de obras públicas e privadas; Analisar documentação para 
aprovação de projetos e obras públicas e particulares; Analisar, corrigir e aprovar projetos de unificação, subdivisão e 
loteamento; Atualizar plantas de loteamentos; Vistoriar obras e serviços técnicos, necessários à expedição de alvarás, 
certidões, certificados e consultas; Buscar um conceito arquitetônico compatível com a demanda; Fiscalizar obras e 
serviços; Assegurar fidelidade quanto ao projeto; Monitorar controle de qualidade dos materiais e serviços; Promover 
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integração entre comunidade e planos, programas e projetos; Realizar estudos pós-ocupação; Aprovar os materiais e 
sistemas envolvidos na obra; Registrar responsabilidade técnica (RRT); Participar de comissões, conselhos e grupos 
de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do Município; Pode efetuar as demais 
atribuições previstas pelo órgão de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender 
princípios, diretrizes e legislações vigentes, bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; 
Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas á sua 
especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profissional; Elaborar orçamento com 
especificações de serviços e/ou materiais utilizados, bem como suas respectivas quantidades, realizando 
levantamentos de preços. Realizar estudos de viabilidade técnica de projetos;  Acompanhar a execução de projetos; 
Desenvolver plano diretor, plano de requalificação urbana, plano setorial, plano de habitação de interesse social, plano 
de regularização fundiária e plano de intervenção no espaço urbano, fundamentados nos sistemas de infraestrutura, 
saneamento básico e ambiental, sistema aviário, tráfego e trânsito urbano e rural, acessibilidade, gestão territorial e 
ambiental, parcelamento do solo e desenho urbano; Elaborar projeto urbanístico para fins de regularização fundiária; 
Elaborar documentos e pareceres técnicos em projetos, processos e/ou solicitações pertinentes aos aspectos de 
planejamento urbano; Utilizar softwares de SIG (sistemas de informações geográficas), como Gis ou similar; Analisar 
projetos de construção, de parcelamento de solo, reformas, paisagísticos, urbanos, de demolição, de impacto de 
vizinhança, entre outros; Elaborar planos viários e definir diretrizes viárias para o município; Realizar laudos, informe 
e/ou pareceres técnicos. 

BIÓLOGO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Ciências Biológicas (bacharelado), 
expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Elaborar e executar pesquisa básica e aplicada em recursos naturais (flora, fauna e água) e subsidiar 

controle em saneamento básico; Executar projetos, programas e pesquisas em fauna, flora, zoonoses e vetores 
biológicos; Vistoriar empresas no tocante a aspectos sanitários; Emitir pareceres e laudos técnicos; Investigar e 
interpretar causas e efeitos maléficos das enfermidades e distúrbios parasitológicos generalizados no organismo de 
seres vivos, para efeito de controle sanitário; Participar do controle de infecção e vetores de doenças; Participar de 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; Desenvolver ações de vigilância sanitário epidemiológica, e de saúde 
do trabalhador; Levantar, cadastrar e fiscalizar fontes poluidoras e áreas verdes; Elaborar e executar programas de 
pesquisa em biologia geral, voltados ao conhecimento; Produção e adequação de animais em cativeiro, anfíbios, 
répteis, aves, mamíferos, entre outros; Estudar a origem, funções, estrutura, genética e evolução dos seres vivos; 
Desenvolver pesquisa em biologia, biologia molecular, biotecnologia, ambiental e epidemiologia; Identificar demanda; 
Elaborar diagnóstico preliminar para desenvolvimento de pesquisas; Realizar levantamentos nos diferentes biomas; 
Executar levantamentos socioeconômicos e ambientais; Elaborar prognósticos (manejo, preservação, recuperação do 
meio ambiente, desenvolvimento sócio econômico); Participar da operacionalização de projetos; Emitir relatórios de 
impacto ambiental; Manejar espécies silvestres, exóticas e recursos hídricos; Estabelecer medidas de conservação de 
recursos naturais renováveis; Desenvolver projetos de reflorestamento; Desenvolver projetos de controle de pragas, 
doenças, parasitas e vetores; Elaborar projetos de desenvolvimento sustentável; Desenvolver atividades de educação 
ambiental; Treinar professores em educação ambiental; Organizar oficinas, cursos e palestras; Desenvolver projetos 
para manejo de lixo, doméstico, industrial e hospitalar; Organizar atividades sobre higiene, educação sanitária e 
degradação ambiental; Prestar informações sobre conservação de recursos naturais; Desenvolver projetos de 
reaproveitamento de água servida; Divulgar informações sobre qualidade da água de abastecimento; Realizar vistorias 
e análise de licenciamento ambiental na área de atuação; Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, 
para análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do Município; Pode efetuar as demais atribuições 
previstas pelo órgão de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, 
diretrizes e legislações vigentes, bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar 
atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, 
obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profissional. 

CIRURGIÃO DENTISTA  

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Odontologia, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 20 horas semanais / 40 horas semanais 
Atribuições: Praticar todos os atos pertinentes à Odontologia, decorrentes de conhecimentos adquiridos em curso 

regular ou em cursos de pós-graduação; Prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, 
indicadas em Odontologia; Atestar, no setor de sua atividade profissional, estados mórbidos e outros, inclusive, para 
justificação de faltas ao emprego; Aplicar anestesia local e troncular; Empregar a analgesia e hipnose, desde que 
comprovadamente habilitado, quando constituírem meios eficazes para o tratamento; Manter, anexo ao consultório, 
laboratório de prótese, aparelhagem e instalação adequadas para pesquisas e análises clínicas, relacionadas com os 
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casos específicos de sua especialidade, bem como aparelhos de Raios X, para diagnóstico; Prescrever e aplicar 
medicação de urgência no caso de acidentes graves que comprometam a vida e a saúde do paciente; Utilizar, no 
exercício da função de perito odontólogo, em casos de necropsia, as vias de acesso do pescoço e da cabeça; São 
competências específicas do cirurgião-dentista da Estratégia Saúde da Família, de acordo com o Anexo I da Portaria 
nº 648/GM; Realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento e a programação 
em saúde bucal; Realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo atendimento das 
urgências e pequenas cirurgias ambulatoriais; Realizar a atenção integral em saúde bucal (promoção e proteção da 
saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual e coletiva a 
todas as famílias, a indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento local, com resolubilidade; 
Encaminhar e orientar usuários, quando necessário, a outros níveis de assistência, mantendo sua responsabilização 
pelo acompanhamento do usuário e o segmento do tratamento; Coordenar e participar de ações coletivas voltadas à 
promoção da saúde e à prevenção de doenças bucais; Acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à 
saúde bucal com os demais membros da Equipe de Saúde da Família, buscando aproximar e integrar ações de saúde 
de forma multidisciplinar; Contribuir e participar das atividades de educação permanente do THD, do ACD e do ESF; 
competências profissionais na ESF e o trabalho em equipe Especialização em Saúde da Família; Realizar supervisão 
técnica do THD e do ACD; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 
USF. 

CONTADOR 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Ciências Contábeis, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Preparar documentos para certidões negativas e administrar tributos; Apurar os impostos devidos; 

Apontar as possibilidades de uso do incentivo fiscal; Compensar tributos e levantar informações para recuperar 
impostos; Solicitar aos órgãos regime especial de procedimentos fiscais, municipais, estaduais e federais; Registrar 
atos e fatos contábeis; Identificar as necessidades de informações; Definir procedimentos internos e contábeis; Fazer 
manutenção do plano de contas; Atualizar procedimentos internos; Parametrizar aplicativos contábeis/fiscal e de 
suporte; Administrar fluxo de documentos; Classificar os documentos; Gerar diário/razão; Controlar o ativo permanente; 
Analisar escrituração dos livros fiscais e contábeis; Elaborar balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis, 
apresentando resultados parciais e totais da situação patrimonial; Efetuar a conciliação de contas; Examinar o fluxo de 
caixa; Organizar relatórios contábeis; Participar da elaboração de programas contábeis; Efetuar a programação 
orçamentária e financeira e proceder ao acompanhamento da execução dos programas realizados; Elaborar projeções 
e análises sobre a capacidade de pagamento e endividamento do Município; Elaborar o planejamento tributário; Prestar 
assessoria em procedimentos relativos a prestações de contas; Preparar declarações acessórias ao fisco, órgão 
competente e contribuintes; Atender a auditoria externa; Elaborar demonstrações contábeis e acompanhar a execução 
do orçamento; Analisar os relatórios; Verificar o cumprimento de normas, procedimentos e legislação; Analisar 
possíveis consequências das falhas; Elaborar relatório final com recomendação; Elaborar, acompanhar prestações de 
contas por meio eletrônico aos órgãos de fiscalização, tais como: SIM-AM, SIM-PCA; SISTN; SIOPE; SIOPS e demais 
que venham a ser exigidos; Elaborar relatórios de Execução orçamentária e de Gestão fiscal exigidos pela LRF; 
Participar na elaboração de normas internas; Prestar assessoramento às entidades de controle interno/externo; 
Organizar os trabalhos inerentes à contabilidade; Planejar os sistemas de registros e operações contábeis atendendo 
as necessidades administrativas e as exigências legais; Inspecionar regularmente a escrituração contábil; Controlar e 
participar dos trabalhos de análise e conciliação de contas; Proceder ou orientar a classificação e avaliação das 
despesas; Elaborar relatórios sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da entidade; Acompanhar a 
formalização de contratos no aspecto contábil; Analisar, acompanhar e fiscalizar a implantação e a execução de 
sistemas financeiros e contábeis; Exercer outras atividades afins, como por exemplo, serviços de auditoria. 

ENFERMEIRO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Enfermagem, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Organizar os serviços de Enfermagem e suas atividades técnicas; Planejar, organizar, coordenar, 

executar e avaliar os serviços de assistência de Enfermagem; Realizar consultoria, auditoria e emissão de parecer 
sobre matéria de Enfermagem; Realizar consulta de Enfermagem, prescrição da assistência de Enfermagem, cuidados 
diretos de Enfermagem a pacientes graves com risco à vida, cuidados de Enfermagem de maior complexidade técnica 
e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas como integrante da equipe 
de saúde; Participar no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; Participar de programas de 
saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde; Participar em projetos de construção ou reforma de 
unidades de internação; Realizar prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e de doenças transmissíveis 
em geral; Realizar prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a 
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assistência de Enfermagem; Assistir a gestante, parturiente e puérpera; Acompanhar a evolução e o trabalho de parto; 
Executar o parto sem distocia. 
Identificar as distocias obstétricas e tomada de providências até a chegada do médico; Participar de programas; 
Participar e promover programas educacionais, no que tange à Enfermagem, visando a melhoria de saúde da 
população. 

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Agronomia, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Estudar, avaliar e elaborar projetos de engenharia agronômica, bem como coordenar e fiscalizar a 

execução; Realizar serviços especializados relativos à adubação, plantio, combate as pragas, colheita e 
beneficiamento de vegetais; Projetar, supervisionar instalações específicas para o armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, sistema de irrigação e drenagem para fins agrícolas; Assessorar e prestar assistência aos 
agricultores e pecuaristas; Desenvolver campanhas de vacinação de animais e outras ações comunitárias compatíveis 
com o cargo e com sua habilitação profissional. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Engenharia Ambiental, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Controlar a qualidade ambiental; Avaliar o desempenho de sistemas de controle de poluição; Realizar 

auditorias ambientais; Realizar diretriz de auditoria ambiental; Avaliar o impacto no meio ambiente provocado pelas 
fontes poluidoras, considerando restrições legais; Reconhecer agentes de risco no ambiente de trabalho – avaliação 
qualitativa e ergonômica; Realizar pesquisas operacionais e estudos de poluição da água, ar e solo; Realizar vistorias 
e análise de licenciamento ambiental na área de atuação; Efetuar perícias e vistorias em locais de delito e assuntos de 
controle ambiental; Realizar análises de Estudos de Impacto de Vizinhança; Registrar responsabilidade técnica (ART); 
Participar de comissões, conselhos e grupo de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, como 
representante do Município; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da profissão; Obedecer à 
legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, bem como normas de 
trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza 
ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria 
profissional. 

ENGENHEIRO CARTÓGRAFO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Engenharia Cartográfica, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Realizar atividades em topografia e geodésia, levantando e calculando pontos topográficos e geodésicos; 

Elaborar documentos cartográficos, estabelecendo semiologia e articulação de cartas, efetuar levantamentos por meio 
de imagens terrestres, aéreas e orbitais; Gerenciar projetos e obras de agrimensura e cartografia; Assessorar na 
implantação de sistemas de informações geográficas; Implementar projetos geométricos; Coordenar, orientar, 
supervisionar e executar atividades relacionadas à geoprocessamento, levantamentos topográficos, geodésicos, 
aerofotogramétricos e sensoriamento remoto necessários para elaboração de documentos cartográficos; Restituir 
imagens e fotos; Realizar avaliação e controle de bases cartográficas e temáticas digitalizadas, mantendo e 
organizando na forma de acervo para disponibilização em projetos do Sistema de Informações Geográficas – SIG e 
como suporte à gestão ambiental e de recursos hídricos; Realizar atividades em topografia, levantando e calculando 
pontos topográficos; Gerenciar projetos e obras de agrimensura e cartografia; Efetuar o reconhecimento básico da área 
programada, analisando as características do terreno, para decidir os pontos de partida, vias de melhor acesso e 
selecionar materiais e instrumentos; Elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos sobre traçados a serem feitos, 
indicando pontos e convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos públicos; Desenhar 
plantas detalhadas das áreas públicas levantadas através de softwares de representação gráfica; Localizar dados e 
informações georreferenciadas; Elaborar documentos cartográficos e preparar original cartográfico para impressão; 
Avaliar ferramentas de sistema de informação geográfica disponível; Examinar documentos para processos jurídicos; 
Retificar e ratificar limites e áreas rurais e urbanas; Manter atualizadas cartas topográficas e mapas cadastrais do 
Município; Identificar terras devolutas (ação discriminatória); Vistoriar propriedades rurais e urbanas em ações judiciais; 
Executar avaliações e perícias técnicas; Elaborar pareceres técnicos relativos a projetos, consultas e/ou processos; 
Emitir laudos técnicos e memoriais descritivos; Implantar cadastro técnico multifinalitário; Estruturar banco de dados; 
Realizar levantamentos cadastrais rurais e urbanos; Orientar definição do cadastro; Definir metodologia de atualização 
de cadastro; Projetar estudo de traçados (linha de transmissão e dutos); Pesquisar tecnologias em agrimensura e 
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cartografia; Migrar dados entre programas computacionais; Registrar responsabilidade técnica (ART); Participar de 
comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do 
Município; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, 
estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, bem como normas de trabalho, de 
biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de 
complexidade, associadas á sua especialidade, à regulamentação de respectiva categoria profissional; Pesquisar 
novas tecnologias; Assessorar na implantação de sistemas de informações geográficas. 

ENGENHEIRO CIVIL 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Engenharia Civil, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Desempenhar atividades de coordenação, elaboração e avaliação das intervenções de desenvolvimento 

urbano e investimentos públicos; Realizar detalhamento técnico de projetos, serviços técnicos e obras públicas; 
Elaborar planos, programas, projetos e estudos arquitetônicos e avaliar as intervenções de desenvolvimento urbano e 
investimentos públicos; Integrar equipes multidisciplinares, para elaborar projetos, planos e programas de 
planejamento, desenvolvimento urbano e investimentos públicos; Elaborar propostas nas áreas de uso do solo, sistema 
viário e circulação, transporte, habitação e preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental, objetivando 
consolidar as políticas e diretrizes de desenvolvimento urbano, através do instrumento de política urbana; Elaborar 
pareceres técnicos relativos a projetos, consultas e/ou processos; Realizar estudos de alternativas técnicas, prazos, 
início e melhores períodos, para execução de obras; Coordenar e elaborar projetos, anteprojetos e detalhamento 
técnico/financeiro de obras públicas; Elaborar projetos de pavimentação, de galerias de águas pluviais, de saneamento 
e de obras de artes públicas em geral; Registrar responsabilidade técnica (ART); Elaborar laudos, perícias e pareceres 
técnicos; Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, 
como representante do Município; Elaborar projeto geométrico de vias públicas; Elaborar planta genérica de valores; 
Elaborar laudos de avaliação para fins de desapropriação, causa mortis, doação, causas judiciais, extrajudiciais e 
perícias técnicas; Analisar valores mobiliários e imobiliários, documentação imobiliária e cadastro técnico através de 
metodologia própria de cálculos; Analisar legislação existente; Proceder à revisão dos valores referentes aos tributos 
municipais; Fiscalizar obras; Periciar projetos e obras (laudo, avaliações, CVCO e habite-se); Elaborar normas e 
documentação técnica e avaliar relatório de inspeção; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da 
profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, 
bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da 
respectiva categoria profissional; Elaborar de planilhas; Realizar estudos de viabilidade técnico-econômica e ambiental; 
Desempenhar cargo ou função técnica; Prestar assistência, assessoria, consultoria; Direção de obra ou serviço; 
Elaboração de orçamento; Execução de obra ou serviço técnico; Fiscalização de obra ou serviço técnico; Condução 
de serviço técnico; Execução de desenho técnico. 

ENGENHEIRO CIVIL URBANISTA 

Requisito: Escolaridade de Nível Superior em Engenharia Civil e Especialização em nível de pós-graduação 
“Latu Sensu” na área de Engenharia de Trânsito e/ou Tráfego Terrestre; Registro no CREA PR. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Efetuar levantamentos e elaborar projetos para o controle da circulação viária, através de sinalização 

adequada, garantindo bom fluxo veicular e segurança a motoristas e pedestres; Diagnosticar, propor e avaliar soluções 
para os problemas de trânsito, buscando alternativas através da implantação de equipamentos viários específicos e, 
ou, de sinalizações que viabilizem a fluidez do tráfego, respeitando o que preceitua o Código de Trânsito Brasileiro; 
Identificar pontos de interseções viárias que justifiquem a implantação de sinalização semafórica, tendo como 
referência variáveis obtidas em levantamentos específicos no ambiente veicular em conflito, considerando a elaboração 
de projetos inerentes; Elaborar pareceres, informes técnicos e relatórios, baseados em pesquisas de campo, no 
atendimento às demandas da população e entidades diversas; Respostas variadas em relação às solicitações do Portal 
da Transparência; Atender solicitações, reclamações e demandas relacionadas com a sinalização viária, tendo como 
subsídio a situação local vistoriada, visando a tomada de soluções pertinentes conforme normas e procedimentos 
voltados a segurança do trânsito; Efetuar levantamento de dados sobre as diversas situações de trânsito, em específico 
volume de veículos em deslocamento em pontos diversos da malha viária, origem/destino de tráfego, fluxo de 
pedestres, entre outros, considerando processamento dos dados obtidos com objetivo de solucionar ou mitigar conflitos 
do binômio veículo/pedestre; Manter atualizados croquis, rascunhos, plantas, especificações técnicas, entre outros, 
alimentando novos dados e/ou informações em planilhas e arquivos, fazendo uso de ferramentas/equipamentos 
convencionais de desenho e/ou sistemas informatizados com software específico, conforme normas e procedimentos 
preestabelecidos; Interagir com outras gerências e, ou, secretarias, outras entidades públicas e/ou particulares, 
realizando estudos, emitindo pareceres e/ou fazendo exposições sobre situações e problemas inerentes, em eventos 
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de grupos de trabalho (reuniões); Elaborar parecer técnico/certidão sobre área atingida por via projetada; Analisar 
solicitação de rebaixo para acesso veicular; Analisar solicitação de implantação de baia de estacionamento; Analisar 
solicitação de implantação de calçadas; Analisar solicitação de implantação de praça de retorno; Informar sobre o 
alinhamento das vias; Realizar estudos e planejamento de melhorias na área da mobilidade. 

ENGENHEIRO DE MATERIAIS 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Engenharia de Materiais ou Engenharia 
Química, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de 
classe. Possuir conhecimento em matéria-prima e em cerâmica artesanal, de mesa, terracota, grees, plana e 
porcelana, cujos serviços serão desenvolvidos junto ao CESTEC-CL - Centro de Ciências e Tecnologias 
Cerâmicas de Campo Largo. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Estudar, pesquisar, formular, executar, acompanhar, avaliar e elaborar laudos técnicos, nos certificados 

de ensaios, em concretização, em determinação, em moagem, em caracterização, em testes, em avaliação, em 
dilatação, em dilatometria, em tração e compressão, em curvas, em cor de queima, em coeficiência, em análise, em 
microscopia, em dureza, em impacto, em infravermelho, em atomização, em DTA/TGA, o material empregado na 
indústria cerâmica, complementadas com as demais retratadas na Lei Municipal nº 2543, de 28 de novembro de 2013, 
e Decreto nº 75/2014. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Requisito: Curso de graduação em Engenharia Elétrica com Diploma devidamente registrado, expedido por 
instituição oficial de ensino e curso reconhecido pelo MEC, e registro no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia. 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1º da Resolução 218/1973, referentes à geração, 

transmissão, distribuição e utilização da energia elétrica; equipamentos, materiais e máquinas elétricas; sistemas de 
medição e controle elétricos; seus serviços afins e correlatos; Supervisão, coordenação e orientação técnica; Estudo, 
planejamento, projeto e especificação; Estudo de viabilidade técnico-econômica; Assistência, assessoria e consultoria; 
Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico; Desempenho de 
cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulgação técnica; extensão; Elaboração 
de orçamento; Padronização, mensuração e controle de qualidade; Execução de obra e serviço técnico; Fiscalização 
de obra e serviço técnico; Produção técnica e especializada; Condução de trabalho técnico; Condução de equipe de 
instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e 
manutenção de equipamento e instalação; Execução de desenho técnico. Atuar no desenvolvimento, formulação e 
cumprimento de políticas na área elétrica; Planejar, coordenar e executar projetos no âmbito de sua atuação 
profissional, assim como acompanhar e comandar atividades necessárias para implantá-los; Analisar propostas 
técnicas e executar serviços na sua área de conhecimento; Projetar, instalar, especificar, configurar e inspecionar 
sistemas equipamentos elétricos e eletrônicos, executando testes e ensaios; Realizar manutenção em sistemas e 
equipamentos; Promover ações para prevenção de acidentes e o cumprimento de normas e diretrizes de segurança 
técnica; Elaborar documentação técnica; Fiscalizar, inspecionar e controlar tecnicamente serviços e/ou 
empreendimentos, com a finalidade de verificar se sua execução obedece ao projeto, às especificações e prazos 
estabelecidos; Preparar relatórios e pareceres, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos; 
Registrar responsabilidade técnica (ART); Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e 
emissão de pareceres técnicos, como representante do Município; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão 
de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações 
vigentes, bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à 
regulamentação da respectiva categoria profissional. 

ENGENHEIRO FLORESTAL 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Engenharia Florestal, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Estudar planejamento ambiental para a elaboração de impacto ambiental, através de levantamentos de 

campo e elaboração de diagnósticos, indicação de medidas e programas de controle relativos a recursos florestais, 
solos, cobertura vegetal; Elaborar projetos básicos ambientais (PBA), recuperação de áreas degradadas e implantação 
de faixa ciliar, conservação de recursos naturais do solo e da flora, visando a manutenção da biodiversidade; Elaborar 
projetos de educação ambiental; Controlar os programas florestais e ambientais aplicados no Município e os convênios 
com entidades externas; Elaborar e acompanhar projetos de ocupação florestal, paisagismo, controle de erosão, 
manutenção de áreas verdes e silvestres e produção de mudas; Efetuar perícias e vistorias em locais de delito e 
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assuntos florestais; Realizar vistorias e análise de licenciamento ambiental na área de atuação; Registrar 
responsabilidade técnica (ART); Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e emissão de 
pareceres técnicos, como representante do Município; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da 
profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, 
bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da 
respectiva categoria profissional. 

FISIOTERAPEUTA 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Fisioterapia, expedido por instituição 
de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Avaliar e reavaliar o estado de saúde dos doentes e acidentados, utilizando técnicas de avaliação, 

realizando os testes que se fizerem necessários para identificar o nível de capacidade funcional, dos órgãos e tecidos 
afetados; Elaborar o diagnóstico; Planejar e executar os tratamentos fisioterápicos, utilizando-se de meios físicos 
especiais, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e tecidos afetados; Operar aparelhos e 
equipamentos fisioterápicos; Orientar os pacientes a utilizar aparelhos, prótese e outros aparelhos mecânicos, bem 
como a prática de exercícios adequados que permitam diminuir as afecções ou deficiências físicas, orientando e 
acompanhando o seu desenvolvimento; Reavaliar sistematicamente o paciente, para fins de reajuste ou alterações das 
condutas fisioterapêuticas empregadas; Orientar a família do paciente sobre a necessidade de continuidade do 
tratamento em casa ou em clínica especializada, a fim de garantir e agilizar a reabilitação do mesmo; Executar trabalhos 
específicos em cooperação com outros profissionais, emitindo pareceres para realizar levantamentos; Identificar 
problemas e estudar soluções; Elaborar programas, projetos e pesquisas; Planejar e desenvolver treinamentos, 
palestras e outros eventos, sobre sua especialização; Participar de equipes multiprofissionais em estudos de sua 
competência; Zelar pela guarda, conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos, instalações, instrumentos e 
materiais de trabalho. 

GEÓLOGO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Geologia, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Planejar e executar trabalhos técnicos e de pesquisas no campo da Geologia; Realizar levantamentos e 

mapeamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos; Realizar estudos de fotointerpretação; Realizar estudos relativos 
à ciência da terra; Efetuar trabalhos de prospecção e pesquisa para cubação de jazidas e determinação de seu valor 
econômico; Realizar estudos de geologia econômica e pesquisas de riquezas minerais; Examinar e analisar projetos 
de exploração de recursos minerais; Emitir parecer; Efetuar perícias, arbitramentos, inspeções e vistorias referentes à 
matéria de sua competência, emitindo laudos técnicos ou termos respectivos; Responsabilizar-se por equipes 
auxiliares, necessárias à execução das atividades próprias do cargo; Realizar vistorias e análise de licenciamento 
ambiental na área de atuação; Registrar responsabilidade técnica (ART); Participar de comissões, conselhos e grupos 
de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do Município; Efetuar as demais 
atribuições previstas pelo órgão de classe da profissão; Obedecer à legislação Federal, estadual e municipal; Atender 
princípios, diretrizes e legislações vigentes, bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; 
Executar atividades correlatas  e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua 
especialidade, obedecendo à regulamentação da respectiva categoria profissional. 

JORNALISTA 

Requisito: Formação superior em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, com diploma 
reconhecido pelo MEC e registrado no Ministério do Trabalho. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Buscar informações e notícias em todas as secretarias municipais e demais órgãos e equipamentos 

públicos, para divulgá-las ao público em geral, de acordo com os fatos, buscando sempre informar a população sobre 
assuntos oficiais; Estar sempre bem informado sobre os assuntos e decisões dos gestores públicos, buscando difundir 
as informações através dos meios de comunicação à sua disposição (internet, rádio, televisão, jornais, revistas, etc.); 
Principal função é manter o público informado sobre eventos que possam afetar de alguma forma o seu cotidiano e 
demais notícias de interesse da comunidade; O jornalista deve se fazer presente nas reuniões e eventos de interesse 
coletivo para melhor conhecer e apurar informações que passará para o público em geral, através dos veículos ao seu 
dispor. Deve ser consciente da importância do seu trabalho, nunca esquecendo da sua responsabilidade constitucional, 
civil e criminal sobre o que produzir e publicar; Realizar redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou 
coordenação de matéria a ser divulgada, contendo ou não comentário; Realizar comentário ou crônica, pelo rádio ou 
pela televisão; Fazer entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada; Planejar, organizar, e dirigir a execução de 
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serviços técnicos de jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser divulgada; 
Coletar notícias ou informações e realizar seu preparo para divulgação; Revisar originais de matéria jornalística, com 
vistas à correção redacional e a adequação da linguagem; Organizar e conservar arquivo jornalístico, e pesquisa dos 
respectivos dados para a elaboração de notícias; Executar a distribuição gráfica de texto, fotografia ou ilustração de 
caráter jornalístico, para fins de divulgação; Executar desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico. 

MÉDICO ECOGRAFISTA 

Requisito: Curso superior completo em medicina reconhecido pelo MEC com especialização em 
Ecografia/Radiologia; Registro no CRM na especialidade (RQE); Conhecimento de Informática. 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Realizar, supervisionar e interpretar exames ecográficos, empregando técnicas especiais, para atender 

a solicitações médicas ou orientando sua execução e analisando resultados; Realizar atendimentos na área de 
ecografia, englobando todas as faixas etárias; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Prestar 
informações sobre o processo saúde-doença aos indivíduos e a seus familiares ou responsáveis; Realizar 
atendimentos, exames e diagnóstico dos pacientes; Implementar ações de promoção e prevenção de saúde; Elaborar 
documentos médicos; Estabelecer diagnósticos; Efetuar notificação compulsória de doenças; Efetuar perícias, 
auditorias e sindicâncias médicas; Realizar procedimentos médicos e/ou exames para diagnóstico; Difundir 
conhecimentos médicos; Manter registros dos pacientes com anotações do quadro clínico e diagnóstico, com 
atualização adequada; Emitir laudos e relatórios técnicos em sua área de especialidade e analisar resultados das 
mesmas e participar de programas, comitês, sindicâncias e conselhos, seguir protocolos adotados pelo município, 
participar da elaboração de protocolos; Alimentar prontuários eletrônicos, de acordo com as normas institucionais e 
previstas no Sistema Único de Saúde; Levantar, processar, atualizar e sistematizar informações, dados e indicadores; 
Responder tecnicamente pelo trabalho perante o Conselho Profissional de Classe; Atuar conforme normas e diretrizes 
técnicas com qualidade e biossegurança; Desenvolver atividades didáticas conjuntas com o Corpo Clínico; Discutir e 
orientar as solicitações de exames ecográficos no contexto clínico, tendo em vista sempre o benefício e a segurança 
do paciente; Discutir os resultados dos exames com o Corpo Clínico; Discutir diagnóstico, prognostico, tratamento e 
prevenção com clientes, responsáveis e familiares; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, 
cursos, eventos, comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Participar do 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; Realizar as 
atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; Realizar exame ecográfico de crânio, órbita, face e 
pescoço, tórax, escroto e pênis, extremidades, abdômen total, cavidade pélvica, retroperitônio, cavidade abdominal 
vísceras ocas, coleções e abcessos peritoneais, rins e bexigas, próstata e vesículas seminais, sistema músculo 
esquelético, partes moles, sistema reprodutor feminino, mamas e ultrassonografia obstétrica; Encaminhar pacientes 
para o serviço municipal de Urgência e Emergência, quando necessário; Prestar suporte às atividades da coordenação; 
Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à população, seguindo os protocolos 
adotados pelo Município; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-científico da unidade de 
trabalho, caso convocado; Participar de forma articulada com equipe multiprofissional, de programas e atividades de 
educação em saúde; Ministrar palestras ou cursos, quando convocado; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 
equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especificidade, observando a sua correta utilização; 
Apresentar relatórios periódicos, quanto à natureza da especialidade; Fornecer dados estatísticos; Participar de 
programas, comitês, sindicâncias e conselhos; Seguir protocolos adotados pelo município, participar de elaboração de 
protocolos; Exercer demais atividades pertinentes à sua formação profissional; Representar, quando designado, a 
Secretaria Municipal na qual está lotado    em Conselhos, Comissões e reuniões com as demais Secretarias Municipais; 
Executar qualquer outra atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo 
e área; Realizar tarefas de cunho administrativo; Participar de reuniões e encontros específicos; Apoiar demais órgãos, 
setores e Secretarias Municipais; Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao cargo; Exercer 
os demais atos necessários para buscar a eficiência e a eficácia na prestação do serviço público; Prestar atendimento 
em quaisquer equipamentos de saúde municipais. 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 

Requisito: Curso superior completo em Medicina reconhecido pelo MEC, com especialização em Infectologia, 
registro no CRM na especialidade (RQE), conhecimento em informática. 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva ou 

terapêutica, para promover a saúde e bem-estar do paciente; Efetuar o acompanhamento clínico ambulatorial de 
pacientes portadores de doenças infecciosas e parasitas, causadas por vírus e/ou bactérias, aplicando recursos de 
medicina preventiva ou terapêutica; Proceder a investigação epidemiológica em colaboração com as equipes das 
unidades envolvidas; Supervisionar e revisar os casos levantados pela vigilância epidemiológica dos enfermeiros e 
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assessorar tecnicamente este sistema; Monitorar o sistema de notificação/acompanhamento das patologias 
acompanhadas pela especialidade; Proceder a investigação epidemiológica de surtos ou suspeitas de surtos; 
Recomendar os isolamentos nos pacientes com infecções transmissíveis; Assessorar o corpo clínico sobre a 
racionalização no uso de antimicrobianos; Assessorar a direção sobre questões relacionadas ao controle das infecções; 
Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; Divulgar os resultados de exames em andamento no 
laboratório de bacteriologia às clinicas, a respeito de pacientes acompanhados, sob o uso de antimicrobianos ou não; 
Emitir laudos e relatórios e analisar resultados das mesmas e participar de programas, comitês, sindicâncias e 
conselhos, seguir protocolos adotados pelo município, participar da elaboração de protocolos; Alimentar prontuários 
eletrônicos; Atender as determinações legais e garantir a qualidade dos serviços médicos prestados; Realizar consultas 
médicas a todos os usuários cadastrados no Programa Municipal, solicitar exames, realizar diagnóstico de outras 
patologias associadas; Realizar consulta e atendimento médico, anamnese, exame físico, propedêutica instrumental, 
atendimentos de urgência e emergência; Interpretar dados de exame clínico e exames complementares e diagnosticar 
estado de saúde de clientes; Discutir diagnóstico, prognóstico, tratamento e prevenção com clientes, responsáveis e 
familiares; Planejar e prescrever tratamento de clientes e praticar intervenções clínicas e cirúrgicas; Prescrever e 
controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e cuidados especiais; Implementar 
ações para promoção da saúde, elaborar e avaliar prontuários, emitir receitas e realizar procedimentos operacionais 
padrão; Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Participar de equipes interdisciplinares e multiprofissionais, 
realizando atividades em conjunto, tais como: visitas médicas, discussão de casos, reuniões administrativas, visitas 
domiciliares, etc.; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, comissões, 
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; Execução tarefas pertinentes à área de 
atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática; Realizar atendimentos na área de infectologia, 
englobando todas as faixas etárias; Desempenhar funções da medicina preventiva e curativa; Realizar atendimentos, 
exames, diagnóstico, terapêutica e acompanhamento dos pacientes; Diagnosticar e tratar doenças infecciosas e 
parasitárias, aplicando recursos de medicina preventiva e terapêutica; Efetuar o acompanhamento clínico ambulatorial 
de pacientes portadores de doenças infecciosas e parasitárias, causadas por vírus, bactérias e fungos; Promover a 
investigação epidemiológica em colaboração com as equipes de saúde, incluindo surtos ou suspeitas de surtos; 
Recomendar isolamento em pacientes com infecções transmissíveis; Supervisionar e revisar os casos levantados pela 
Vigilância epidemiológica dos enfermeiros e assessorar tecnicamente o sistema; Monitorar o sistema de notificação 
das patologias acompanhadas pela especialidade; Prestar informações sobre o processo saúde-doença aos indivíduos 
e a seus familiares ou responsáveis;  Estabelecer diagnósticos; Prescrever medicamentos; Solicitar, analisar e 
interpretar exames complementares; Orientar os pacientes e familiares quanto ao tratamento; Realizar 
encaminhamentos, quando necessário, a outros profissionais; Participar de equipes multiprofissionais para cuidado 
integral do indivíduo; Assessorar o Corpo clínico quanto ao uso racional de antimicrobianos; Assessorar a Direção 
sobre questões relacionadas ao controle de infecções; Rever e normatizar a indicação de procedimentos invasivos; 
Divulgar os resultados dos exames em andamento no laboratório de bacteriologia às clínicas, a respeito dos pacientes 
acompanhados, sob uso de antimicrobianos ou não; Implementar ações de promoção e prevenção de saúde; Atender 
as determinações legais e garantir a qualidade dos serviços médicos prestados; Realizar atendimentos de urgência e 
emergência; Planejar e prescrever tratamento de pacientes e praticar intervenções clínicas e cirúrgicas; Prescrever e 
controlar drogas, medicamentos, hemoderivados, imunopreviníveis, fitoterápicos e cuidados especiais; Realizar 
procedimentos operacionais padrão; Participar, conforme a política interna da Instituição, de projetos, cursos, eventos, 
comissões, convênios e programas de ensino, pesquisa e extensão; Elaborar documentos médicos; Efetuar notificação 
compulsória de doenças; Efetuar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; Coordenar programas e serviços em 
saúde; Emitir laudos; Realizar procedimentos médicos e/ou exames para diagnóstico; Atender no domicílio se houver 
necessidade; Participar da elaboração de protocolos do município, aplicando-os na sua prática clínica; Difundir 
conhecimentos médicos; Manter registros dos pacientes com anotações do quadro clínico, diagnóstico e tratamento 
indicado, com atualização adequada; Desenvolver programas de prevenção, promoção da saúde e qualidade de vida;  
Alimentar prontuários eletrônicos, de acordo com as normas institucionais e previstas no Sistema Único de Saúde; 
Levantar, processar, atualizar e sistematizar informações, dados e indicadores; Responder tecnicamente pelo trabalho 
perante o Conselho Profissional da classe;  Atuar conforme normas e diretrizes técnicas com qualidade e 
biossegurança; Encaminhar pacientes para o serviço municipal de Urgência e Emergência, quando necessário; Prestar 
suporte às atividades da coordenação; Participar dos processos de avaliação da equipe e dos serviços prestados à 
população; Participar das reuniões necessárias ao desenvolvimento técnico-cientifico da unidade de trabalho, caso 
convocado; Participar de forma articulada com equipe multiprofissional, de programas e atividades de educação em 
saúde; Ministrar palestras ou cursos, quando convocado; Orientar e zelar pela preservação e guarda dos 
equipamentos, aparelhos e instrumentais utilizados em sua especialidade, observando a sua correta utilização; Exercer 
demais atividades pertinentes à sua formação profissional; Representar, quando designado, a Secretaria Municipal na 
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qual está lotado em Conselhos, Comissões e reuniões com as demais Secretarias Municipais; Executar qualquer outra 
atividade que, por sua natureza, esteja inserida no âmbito das atribuições pertinentes ao cargo e área; Realizar tarefas 
de cunho administrativo; Participar de reuniões e encontros específicos; Apoiar demais órgãos, setores e secretarias 
municipais; Exercer os demais atos necessários para buscar a eficiência e a eficácia na prestação do serviço público; 
Prestar atendimento em quaisquer equipamentos de saúde municipais. 

MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO 

Requisito: Curso superior completo em Medicina reconhecido pelo MEC, com especialização em Psiquiatria, 
registro no CRM na especialidade (RQE), conhecimento em informática. 
Carga Horária: 20 horas semanais 
Atribuições: Atividades de supervisão, coordenação e execuções relativas à defesa, proteção e recuperação da saúde 

individual e coletiva, nas várias especialidades, utilizando recursos técnico-profissionais da medicina; Planejamento, 
coordenação e avaliação das atividades de assistência em saúde mental, intervindo terapeuticamente com as técnicas 
específicas individuais e/ou grupais, dentro de uma equipe multidisciplinar, nos níveis preventivo, curativo, de 
reabilitação e de reinserção social, de acordo com as necessidades de sua clientela e conforme o grau de complexidade 
em que se inserem, do público adulto e infanto-juvenil; Efetuar exames médicos, emitir diagnósticos, prescrever 
medicamentos e realizar outras formas de tratamento, para diversos tipos de sofrimento mental, aplicando recursos da 
medicina preventiva e terapêutica; Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 
padrões normais, para confirmar e/ou informar os diagnósticos; Manter registros dos pacientes examinados, anotando 
a conclusão diagnostica, o tratamento prescrito e a evolução da doença; Efetuar atendimento integral à saúde mental; 
Realizar anamnese; Efetuar o exame físico; Efetuar exame psiquiátrico; Determinar o diagnóstico ou hipótese 
diagnóstica; Solicitar exames laboratoriais e outros, quando julgar necessário; Determinar o tratamento (medicamento, 
dosagem, uso e duração); Participar do planejamento, execução e avaliação de programas educativos de prevenção 
dos problemas de saúde mental, de Saúde Pública e de atendimento médico psiquiátrico; Participar de atividades 
educativas de prevenção e promoção à saúde mental, através de campanhas, palestras, reuniões, elaboração de 
documentos, folhetos educativos, publicação de artigos, entre outras formas; Prestar atendimento em urgências 
psiquiátricas, realizando o encaminhamento necessário; Participar de todas as reuniões para as quais seja convocado 
relacionado com sua função; Elaborar registro de trabalho e outros de rotina funcional; Realizar outras tarefas 
pertinentes à profissão; Prestar à clientela assistência médica especializada, formulando diagnóstico e prescrevendo 
tratamento ou indicação terapêutica; Colaborar com a equipe multidisciplinar de seu órgão, na análise de problemas 
específicos do respectivo setor e na proposição de medidas que os solucionem; Realizar inspeções relacionadas à 
proteção e à recuperação da saúde, perícias médicas ou médico administrativas, de acordo com a especialização dos 
seus conhecimentos técnico-científicos; Elaborar e participar de programa de educação sanitária, no que se refere à 
profilaxia e defesa da saúde; Participar de estudos e pesquisas para o estabelecimento de padrões diagnósticos 
terapêuticos e cirúrgicos; Elaborar estudos a respeito da estrutura de organização e administração hospitalar, com a 
finalidade de ampliar o sistema municipal de assistência médica e hospitalar, revisando também o seu 
desenvolvimento; Apresentar relatórios periódicos, quanto à natureza da especialidade; Fornecer dados estatísticos; 
Alimentar prontuários eletrônicos; Emitir laudos e relatórios, participar de programas, comitês, sindicâncias e conselhos, 
seguir protocolos adotados pelo município, participar da elaboração de protocolos; Efetuar as demais atribuições 
previstas pelo Órgão de Classe da profissão; Prestar atendimento em quaisquer equipamentos de saúde municipais. 

MÉDICO VETERINÁRIO  

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Medicina Veterinária, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 20 horas semanais / 40 horas semanais  
Atribuições: Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética do Médico Veterinário; Planejar e desenvolver serviços 

relacionados à Saúde Pública, por meio de ações profiláticas e educativas; Promover a inspeção sanitária e industrial 
nos estabelecimentos de produção, manipulação, armazenamento, transporte e comercialização de alimentos e 
produtos de origem animal, bem como de sua qualidade, para fazer cumprir a legislação pertinente; Realizar 
investigação de locais e alimentos que representem risco de dano à saúde, coleta de amostras de alimentos para 
análise e investigação de surtos de doenças transmitidas por alimentos; Desenvolver e executar ações de controle de 
zoonoses e epidemiologia, efetivando levantamento de dados, busca ativa, exames clínicos e laboratoriais, diagnóstico, 
tratamento, profilaxia e atividades educativas; Zelar pelo bem estar na relação homem-animal, elaborando e 
executando projetos relacionados ao controle de zoonoses, bem estar animal, incentivo à guarda responsável e 
controle de população animal de cães e gatos; Participar e desenvolver atividades de pesquisa e extensão realizando 
estudos, experimentações, estatísticas, avaliações de campo e laboratorial que possibilitem o aprimoramento da 
vigilância em saúde; Participar no desenvolvimento de campanhas e serviços de fomento e assistência técnica 
relacionadas com a pecuária e a saúde pública; Colaborar na elaboração execução e acompanhamento de projetos 
agropecuários, prestando assessoramento, assistência e orientação; Fazer profilaxia, diagnóstico e tratamento de 
doenças dos animais realizando exames clínicos e de laboratório; Realizar exames laboratoriais, colhendo o material 
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e procedendo às análises clínicas; Desenvolver e executar programas de nutrição animal; Efetuar o controle sanitário 
da produção animal, realizando exames clínicos, anatomopatológicos laboratoriais ante e post mortem; Auxiliar 
docentes em pesquisas no campo da biologia aplicada à veterinária, realizando estudos, experimentações, estatísticas, 
avaliações de campo e de laboratório; Apoiar os docentes em suas atividades de pesquisa e extensão, sendo vedadas 
as atividades didáticas exceto aquelas de apoio laboratorial; Colaborar com teses de pós-graduandos e orientar 
técnicos em atividades afins; Assessorar na formulação e fabricação de produtos veterinários; Zelar pela guarda, 
conservação e limpeza de máquinas, equipamentos, instrumentos e materiais peculiares ao trabalho, bem como dos 
locais; Conduzir investigação epidemiológica e implementação de medidas de combate/controle de acidentes com 
animais peçonhentos; Elaborar e desenvolver modelos de planilhas para cadastro dos produtos rurais, suas 
propriedades, equipamentos e bens semoventes, nos diferentes programas relacionados à Medicina Veterinária; 
Realizar inspeção industrial e sanitária de Produtos de Origem Animal comestíveis e não comestíveis (SIM), assim 
como de estabelecimentos instalados no Município que produzam matéria-prima, abatam, manipulem, beneficiem, 
transformem, industrializem, fracionem, preparem, transportem, acondicionem ou embale produtos de origem animal, 
adicionados ou não de produtos vegetais, suscetíveis de comercialização exclusiva no Município; Participar da equipe 
multiprofissional de investigação epidemiológica de surtos de doenças transmitidas por alimentos, controlando focos 
epidêmicos e orientando os serviços que manipulam produtos alimentícios, com vistas à redução da morbimortalidade, 
causada por tais doenças; Participar das comissões de controle sanitário dos alimentos, zoonoses, pragas e vetores, 
infecção hospitalar, saúde do trabalhador, vigilância ambiental, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica; 
Participar de equipe multiprofissional na investigação de Saúde do Trabalhador nas áreas afins de sua profissão 
(abatedouros, frigoríficos, biotérios, zoológicos, entre outras); Fiscalizar e orientar empresas alimentícias quanto a 
segurança alimentar, conforme a legislação vigente; Instaurar processo administrativo sanitário relacionado ao 
comércio e distribuição de alimentos, produção e indústria de produtos, zoonoses, animais peçonhentos e 
sinantrópicos; Promover a educação em saúde à população em geral e a grupos específicos, quanto à industrialização, 
comercialização e consumo de alimentos, bem como controle e profilaxia de zoonoses para prevenir doenças; Analisar, 
registrar, cadastrar (comunicar início de fabricação) de estabelecimentos e produtos alimentícios no âmbito do 
Município; Proceder a coleta para análise laboratorial de espécimes e amostras de alimentos, bebidas e embalagens, 
apoiando os programas de zoonoses, higiene e controle de alimentos; Planejar, desenvolver e executar campanhas e 
serviços de fomento e assistência técnica à criação de animais e à saúde pública, em âmbito Municipal, valendo-se de 
levantamentos de necessidades e do aproveitamento dos recursos existentes; Colaborar na defesa da fauna, 
especialmente o controle da exploração das espécies silvestres, bem como de seus produtos; Instaurar processo 
administrativo ambiental; Coordenar e prestar assistência técnica, sanitária e nutricional a animais, supervisionar e 
realizar inspeção, sob o ponto de vista sanitário, tecnológico e de segurança, nas Unidades de responsabilidade 
municipal; Auxiliar na elaboração de projetos de leis, decretos, resoluções, instruções normativas e regulamentações, 
e demais legislações, no âmbito de sua competência; Auxiliar no desenvolvimento de ações para fomentar o 
associativismo e cooperativismo; Desenvolver investigação epidemiológica e implementação de medidas de 
combate/controle de doenças de notificação epidemiológica obrigatória e compulsória relacionadas a zoonoses, 
antropozoonoses, animais sinantrópicos e vetores; Elaborar, coordenar, assessorar e executar programas para o 
combate e controle de vetores e fauna sinantrópica; controlar e combater pragas e vetores em áreas urbanas, peri-
urbanas e rurais; Avaliar e dar parecer de projetos técnicos, memorial descritivo e fluxogramas relacionados à produção 
e manipulação de alimentos; Realizar eutanásia nos casos de risco à saúde humana e/ou investigação epidemiológica 
de zoonoses e antropozoonoses; Promover a educação ambiental; Avaliar condições de bem estar animal; Atuar na 
direção dos segmentos da administração pública relacionados às ciências veterinárias; Participar de análises e 
avaliações de riscos ambientais; Participar de análises e avaliações de riscos ambientais; Elaborar, desenvolver e 
executar estratégias, de controle populacional e bem estar animal, visando reduzir a incidência e a prevalência de 
zoonoses, agravo à saúde e ao meio ambiente; promover ações com outras secretarias municipais; Auxiliar nas 
pesquisas no campo da biologia e da etologia; Participar na formulação de políticas públicas; Elaborar, desenvolver e 
participar na promoção de eventos, material didático e técnico, ministrando cursos e palestras com a finalidade de 
informar o munícipe sobre as medidas de controle sanitário/epidemiológico/ambiental, bem como representação de 
órgãos públicos e entidades privadas, junto aos mesmos; Proceder a vigilância de zoonoses, organizando e executando 
campanhas de vacinação (dos programas federais, estaduais e municipais), coleta de material biológico para 
diagnostico de doenças de interesse em saúde e para controle de programas federais, estaduais e municipais; notificar 
doenças de interesse animal, efetuando levantamento de dados, avaliação sanitária/epidemiológica e pesquisas para 
possibilitar o controle sanitário da população animal; Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para 
análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do Município; Efetuar a demais atribuições pelo órgão 
de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações 
vigentes, bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e 
outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à 
regulamentação da respectiva categoria profissional. 
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NUTRICIONISTA 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Nutrição, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Planejar, organizar, dirigir, supervisionar e avaliar serviços de alimentação e nutrição a fim de garantir a 

oferta de um alimento seguro; Programar, elaborar e avaliar cardápios, adequando-os as faixas etárias e perfil 
epidemiológico da população atendida, respeitando os hábitos alimentares; Coordenar o desenvolvimento de 
receituários e respectivas fichas técnicas, avaliando periodicamente as preparações culinárias; Elaborar, supervisionar, 
fiscalizar e avaliar a distribuição de refeições; Participar da elaboração dos critérios técnicos que subsidiam a 
celebração de contratos na área de prestação de serviços de fornecimento de refeições para coletividade; Planejar, 
coordenar, supervisionar e avaliar estudos dietéticos; Planejar, executar e acompanhar avaliação nutricional de 
coletividades ou indivíduos; Planejar, executar e avaliar ações de educação alimentar e nutricional a coletividades ou 
indivíduos sadios ou enfermos; Realizar assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição; 
Estabelecer e coordenar a elaboração e a execução de protocolos técnicos do serviço, de acordo com as legislações 
vigentes; Elaborar o diagnóstico nutricional, com base nos dados clínicos, bioquímicos, antropométricos e dietéticos; 
Elaborar a prescrição dietética, com base nas diretrizes do diagnóstico nutricional; Identificar grupos populacionais de 
risco nutricional para doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), visando o planejamento de ações específicas; 
Prescrever, planejar, analisar, supervisionar e avaliar dietas para enfermos; Elaborar informes técnico-científicos sobre 
o tema alimentação e nutrição; Avaliar o impacto das ações de alimentação e nutrição na população assistida; 
Promover e participar de programas de ações educativas, na área de vigilância em saúde; Realizar inspeções sanitárias 
em estabelecimentos produtores de alimentos; Integrar comissões técnicas de regulamentação e procedimentos 
relativos a alimentos, produtos e serviços de interesse a saúde, inclusive saúde do trabalhador. Integrar fóruns de 
controle social, promovendo articulações e parcerias intersetoriais e interinstitucionais; Liberar licenças sanitárias para 
estabelecimentos produtores de alimentos; Proceder a abertura de processos administrativos sanitários. 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Terapia Ocupacional, expedido por 
instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Atender pacientes para prevenção, tratamento e reabilitação utilizando protocolos e procedimentos 

específicos de terapia ocupacional; Promover atividades para recuperação, integração social e ocupacional; Realizar 
avaliação terapêutica ocupacional, dos componentes percepto cognitivos, psicossociais, psicomotores, psico afetivos 
e senso perceptivos no desempenho ocupacional, avaliar os fatores pessoais e os ambientais que, em conjunto, 
determinam a situação real da vida (contextos), avaliar as restrições sociais, atitudinais e as do ambiente, realizar 
avaliação da função cotidiana, avaliar as atividades de vida diária (AVD) e atividades instrumentais de vida diária (AIVD) 
e demais áreas de ocupação; Atribuir diagnóstico do desempenho ocupacional; Redesenhar as atividades em situação 
real de vida e reduzir as restrições ambientais e atitudinais possibilitando acessibilidade, adaptar a atividade, o 
ambiente natural e o transformado, desenhar atividades em ambiente controlado (setting terapêutico) para facilitar, 
capacitar, desenvolver e reequilibrar os componentes do desempenho ocupacional promovendo autonomia e 
independência; Conceber e supervisionar oficinas terapêuticas visando à internalização de valores laborais e 
econômicos, socioculturais e psicossociais, utilizar técnicas corporais e artístico culturais, expressivas e de geração de 
renda; Desenvolver atividades sócio ocupacionais para favorecer processos de participação e inclusão, a cidadania 
cultural e as interfaces entre cultura, saúde, assistência social e a diversidade cultural, como também na promoção e 
na gestão de projetos de qualificação profissional, iniciação e aperfeiçoamento na população; Prescrever e 
confeccionar tecnologia assistiva; Planejar condições de segurança, aplicar vigilância, promover condições de justiça 
ocupacional; Acompanhar o desenvolvimento humano nos ciclos de vida a fim de contribuir para o compartilhamento 
do brincar, das atividades lúdicas e de lazer para o convívio social e para o acesso a equipamentos de assistência, 
valorizando a apropriação dos espaços e do fazer coletivo; Possibilitar projetos de vida, de formas de gestão, de 
formação de redes territoriais e de apropriação dos recursos e dispositivos comunitários; Elaborar junto da equipe 
multiprofissional plano terapêutico singular para cada paciente que frequente o serviço; Participar de equipe 
multiprofissional para reuniões clínicas, elaboração de diagnósticos e atividades de promoção de saúde; Promover a 
articulação das ações de educação, saúde, trabalho e direitos humanos além da reabilitação/reinserção social, o 
fortalecimento de redes de relações, planejar, acompanhar e orientar as ações ligadas à oferta e à execução do 
trabalho; Realizar atendimentos individuais e grupais; Realizar atendimento e orientação para familiares e/ou 
responsáveis; Realizar visitas domiciliares, quando necessário; Realizar entrevistas de acolhimento do paciente que 
busca atendimento nos serviços de reabilitação; Produzir instrumentos de avaliação, acompanhamento e gestão dos 
programas de capacitação e de produção dos recursos socioeducativos; Realizar estudos e pesquisas pertinentes e 
atuar na capacitação de pessoas, grupos e comunidades respondendo a necessidades do campo de ação; Desenvolver 
estudos quantitativos e qualitativos necessários à elaboração, desenvolvimento e gestão de projetos no campo social, 
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sendo igualmente capacitado para promover estudos e transferência de conhecimento e de tecnologia no campo social; 
Realizar análise crítica e situacional para propor, formular diagnose, planejamento, implementação e avaliação de 
medidas sócio educativas, protetivas, de desenvolvimento e de gestão social; Evoluir em prontuários todos os 
procedimentos realizados diariamente; Emitir laudos, atestados e pareceres; Realizar palestras com temas específicos 
de Terapia Ocupacional, quando necessário; Atuar nos contextos de: 1) saúde - atenção primária, Nasf-AB, atenção 
especializada (saúde mental, reabilitação física – neurológico, trauma ortopédica, reumatológica, terapia de mão); 2) 
educação (formal e informal, inclusão escolar por meio de ações de educação em saúde) e 3) social (com pessoas em 
vulnerabilidade social nos diferentes níveis de atenção – CRAS, CREAS, Centro POP, serviços de acolhimento (Casa 
Lar, Abrigo, Repúblicas), população em situação de rua, sistema prisional, programas de medidas socioeducativas em 
meio aberto, PSC – Prestação de Serviços à Comunidade e LA – Liberdade Assistida). 

TURISMÓLOGO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso de Graduação em Turismo, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Planejar, organizar, dirigir, controlar, gerir e operacionalizar instituições e estabelecimentos públicos 

ligados ao turismo; Coordenar e orientar trabalhos de seleção e classificação de locais e áreas de interesse turístico, 
visando ao adequado aproveitamento dos recursos naturais e culturais, de acordo com a natureza geográfica, histórica, 
artística e cultural do Município, bem como realizar estudos de viabilidade econômica ou técnica; Atuar como 
responsável técnico em empreendimentos que tenham o turismo e o lazer como seu objetivo social ou estatutário; 
Diagnosticar as potencialidades e as deficiências para o desenvolvimento do turismo no Município; Formular e 
implantar prognósticos e proposições para o desenvolvimento do turismo no Município; Criar e implantar roteiros e 
rotas turísticas; Pesquisar, sistematizar, atualizar e divulgar informações sobre a demanda turística; Coordenar, orientar 
e elaborar planos e projetos de marketing turístico; Emitir laudos e pareceres técnicos referentes à capacitação ou não 
de locais e estabelecimentos voltados ao atendimento do turismo receptivo, conforme normas estabelecidas pelos 
órgãos competentes. 

TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Agropecuária, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Prestar assistência e consultorias técnicas; Executar projetos agropecuários; Planejar atividades 

agropecuárias; Promover e organizar extensão e capacitação rural; Fiscalizar produção agropecuária; Recomendar 
procedimentos de biossegurança; Desenvolver tecnologias. 

TÉCNICO EM CERÂMICA 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Cerâmica, expedido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. Possuir conhecimento em matéria-prima e 
em cerâmica artesanal, de mesa, terracota, grees, plana e porcelana, cujos serviços serão desenvolvidos junto 
ao CESTEC-CL - Centro de Ciências e Tecnologias Cerâmicas de Campo Largo. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executar, acompanhar, avaliar e elaborar Laudos Técnicos, nos certificados de ensaios, em 

concretização, em determinação, em moagem, em caracterização, em testes, em avaliação, em dilatação, em 
dilatometria, em tração e compressão, em curvas, em cor de queima, em coeficiência, em análise, em microscopia, em 
dureza, em impacto, em infravermelho, em atomização, em DTA/TGA, o material empregado na indústria cerâmica. 

TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Contabilidade ou de Graduação em Ciências 
Contábeis, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de 
classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executar atividades de natureza contábil, financeira e tributária tais como conferir e efetuar lançamentos 

contábeis, conciliação de contas, anotações e registros contábeis específicos, emitindo relatórios; Conferir sob 
supervisão, documentos contábeis, efetuando cálculos para a prestação de contas mensais, auxiliando na preparação 
de balancetes, balanços e demonstrativos de contas; Participar nos processos de prestação de contas e fechamento 
mensais dos recursos repassados; Efetuar a organização e o controle de arquivos contábeis; Efetuar a conciliação de 
contas, detectando e corrigindo erros; Efetuar a liquidação das despesas; Emitir empenhos, encaminhando para 
setores de competência; Corrigir a escrituração das peças contábeis, atentando para a transcrição correta dos dados 
contidos nos documentos originais, a fim de cumprir as exigências legais; Acompanhar e controlar retenções de 
terceiros; Organizar e controlar os trabalhos de contabilização e conciliação das operações bancárias, para a 
elaboração do balancete mensal; Organizar e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos de registro, da liquidação 
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da despesa; Acompanhar as entradas financeiras e emissão de documentos de apropriação, na receita municipal; 
Acompanhar saldos, através de conta corrente, quando necessário; Levantar dados e informações, a fim de subsidiar 
os serviços econômico – financeiro; Efetuar cálculo e conferir dados referentes a operações financeiras e recolhimentos 
legais; Auxiliar no levantamento de dados e informações, para relatórios e pareceres técnicos; Promover alterações, 
modificações e revisões de lançamentos, mediante solicitação superior; Prestar informações em processos de 
pagamentos a fornecedores contratados; Manter periodicamente as informações no SIOPS e SIOPE; Auxiliar na 
prestação de contas do Município; Auxiliar no fechamento mensal do SIM-AM. 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Enfermagem, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 30 horas semanais 
Atribuições: Executar, sob supervisão, ações assistenciais de enfermagem, observando e registrando sinais e 

sintomas apresentados pelo doente, fazendo curativos, ministrando medicamentos e outros; Executar controles 
relacionados à patologia de cada paciente; Coletar material para exames laboratoriais; Auxiliar no controle de estoque 
de materiais, equipamentos e medicamentos; Operar aparelhos de eletro-diagnóstico; Cooperar com a equipe de saúde 
no desenvolvimento das tarefas assistenciais, de ensino, pesquisa e de educação sanitária; Realizar preparos pré e 
pós-operatório e pré e pós-parto; Auxiliar nos atendimentos de urgência e emergência; Circular salas cirúrgicas e 
obstétricas, preparando a sala e o instrumental cirúrgico, e instrumentalizando nas cirurgias quando necessário; 
Realizar procedimentos referentes à admissão, alta, transferência e óbitos; Manter a unidade de trabalho organizada, 
verificando controlando equipamentos e instalações da unidade, zelando pela sua conservação comunicando ao 
Enfermeiro eventuais problemas; Auxiliar em serviços de rotina da Enfermagem; Colaborar no desenvolvimento de 
programas educativos, atuando no ensino de pessoal; Auxiliar nas atividades de enfermagem e na educação de grupos 
da comunidade; Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral, em programas 
de vigilância epidemiológica e no controle sistemático da infecção hospitalar; Auxiliar o Enfermeiro na prevenção e 
controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; 
Desempenhar tarefas relacionadas a intervenções cirúrgicas médico-odontológicas, passando-o ao cirurgião e 
realizando outros trabalhos de apoio; Conferir qualitativa e quantitativamente os instrumentos cirúrgicos, após o término 
das cirurgias; Orientar a lavagem, secagem e esterilização do material cirúrgico; Zelar, permanentemente, pelo estado 
funcional dos aparelhos que compõe as salas de cirurgia, propondo a aquisição de novos, para reposição daqueles 
que estão sem condições de uso; Preparar pacientes para exames, orientando-os sobre as condições de realização 
dos mesmos; Registrar os eletrocardiogramas efetuados, fazendo as anotações pertinentes a fim de liberá-los para os 
requisitantes e possibilitar a elaboração de boletins estatísticos; Auxiliar nas atividades de radiologia, quando 
necessário; Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de informática. 

TÉCNICO EM INFORMÁTICA 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Informática, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC. Deve ter noções básicas de elétrica e eletrônica, capacidade de identificação de 
defeitos e possíveis reparos técnicos. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Analisar, detectar, diagnosticar e resolver problemas gerais referentes a questões de hardware e 

software; Realizar a manutenção e configuração de equipamentos na rede; Instalar, configurar e efetuar manutenção 
em Sistemas Operacionais (Windows e Linux) e aplicativos; Dimensionar requisitos de hardware. 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Meio Ambiente, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Trabalhar com controle ambiental, atividades de fiscalização, elaboração, acompanhamento, 

assessoramento, pesquisa e execução de programas relativos à área ambiental; Realizar controle de qualidade 
ambiental (redes de monitoramento fiscalização e vigilância); Avaliar o desempenho de sistemas de controle de 
poluição (medições simultâneas na entrada e saída do equipamento de controle); Realizar procedimento de coleta e 
análise de amostras ambientais; Realizar auditorias ambientais, de acompanhamento de processo e verificação de 
conformidade com a legislação ambiental; Assessorar tecnicamente na avaliação dos aspectos e impactos no meio 
ambiente provocado pelas fontes poluidoras, considerando restrições legais (limite máximo de emissão e padrão de 
qualidade ambiental), higiene industrial, reconhecimento dos agentes de risco no ambiente de trabalho, avaliação 
qualitativa e quantitativa de riscos físicos e riscos químicos, recomendações de medida de controle, controle e 
aproveitamento de resíduos, estudos de impactos ambientais (EIA) e Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
licenciamento ambiental de acordo com a legislação vigente no Estado do Paraná; Desenvolver atividades de educação 
ambiental; Organizar oficinas, cursos, palestras, conferências; Elaborar projetos de desenvolvimento sustentável; 



 
 

 

 

 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO - PR 

 

Concurso Público nº 001/2020 – PMCL  Página 39 de 60 

 

Realizar vistorias e análise de licenciamento ambiental na área de atuação; Realizar estudos de tecnologias limpas, 
energias renováveis e alternativas ambientais; Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise 
e emissão de pareceres técnicos, como representante do Município; Pode efetuar as demais atribuições previstas pelo 
órgão de classe da profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e 
legislações vigentes, bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades 
correlatas e outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo 
à regulamentação da respectiva categoria profissional. 

TÉCNICO FLORESTAL 

Requisito: Diploma, devidamente registrado, de Curso Técnico em Florestas, expedido por instituição oficial 
de ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Executam programas relativos à preservação e exploração de recursos naturais, e supervisionar projetos 

relativos à preservação e expansão de áreas florestais; Controlar e fiscalizar áreas verdes; Efetuar vistorias em locais 
de delito e assuntos florestais; Planejar e controlar o plantio e corte das árvores; Identificar espécies de árvores e 
condições de adaptabilidade ao meio ambiente. Efetuar estudos sobre produção de sementes, genética vegetal, 
fitotécnica e microbiologia vegetal; Participar da execução de programas de educação ambiental; Emitir pareceres e 
laudos técnicos de sua área; Realizar vistorias e análise de licenciamento ambiental na área de atuação; Participar de 
comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e emissão de pareceres técnicos, como representante do 
Município; Registrar responsabilidade técnica (ART); Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da 
profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, 
bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da 
respectiva categoria profissional. 

TOPÓGRAFO 

Requisito: Diploma devidamente registrado, de curso Técnico em Agrimensura, expedido por instituição de 
ensino reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe. 
Carga Horária: 40 horas semanais 
Atribuições: Elaborar esboços, plantas e relatórios técnicos sobre traçados a serem feitos, indicando pontos e 

convenções, para desenvolvê-los sob a forma de mapas, cartas e projetos públicos; Realizar levantamentos da área 
demarcada, posicionando e manejando estações totais, níveis, trenas e outros aparelhos de medição, para determinar 
altitudes, distâncias, ângulos, coordenadas, referências de níveis e outras características; Realizar atividades em 
topografia, levantando e calculando pontos topográficos; Analisar mapas, plantas, títulos de propriedades, registros e 
especificações, estudando-os e calculando as medições a serem efetuadas, para preparar esquemas de 
levantamentos topográficos, planialtimétricos e altimétricos; Coordenar os trabalhos de uma equipe de topógrafos e 
auxiliares, especificando as tarefas a serem realizadas, determinando modo de execução, grau de precisão dos 
levantamentos e escalas de apresentação das plantas; Elaborar pareceres técnicos relativos a projetos, consultas e/ou 
processos; Efetuar o reconhecimento básico da área programada, analisando as características do terreno, para decidir 
os pontos de partida, vias de melhor acesso e selecionar materiais e instrumentos; Registrar dados obtidos, anotando 
os valores lidos e os cálculos numéricos efetuados, para analisá-los posteriormente; Avaliar diferença entre pontos, 
altitudes e distâncias, aplicando fórmulas, consultando tabelas e efetuando cálculos baseados nos elementos coligidos, 
para complementar as informações registradas e verificar a precisão das mesmas; Supervisionar os trabalhos 
topográficos, determinado o balizamento, a colocação de estacas e indicando referências de nível, marcos de locação 
e demais elementos, para orientar seus auxiliares na execução dos trabalhos; Desenhar plantas detalhadas das áreas 
públicas levantadas através de softwares de representação gráfica; Operar e manter equipamentos e instalações; 
Migrar dados entre programas computacionais; Emitir laudos técnicos e memoriais descritivos; Registrar 
responsabilidade técnica (ART); Participar de comissões, conselhos e grupos de trabalho, para análise e emissão de 
pareceres técnicos, como representante o Município; Efetuar as demais atribuições previstas pelo órgão de classe da 
profissão; Obedecer à legislação federal, estadual e municipal; Atender princípios, diretrizes e legislações vigentes, 
bem como normas de trabalho, de biossegurança e de ética profissional; Executar atividades correlatas e outras tarefas 
de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialidade, obedecendo à regulamentação da 
respectiva categoria profissional. 
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A N E X O  I I  D O  E D I T A L  D E  A B E R T U R A  N . º  0 1 . 0 0 1 / 2 0 2 0  

 D O  C O N T E Ú D O  P R O G R A M Á T I C O   
 

ADMINISTRATIVO 

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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Noções Básicas de administração: planejamento, organização, direção e controle; 

liderança e trabalho em equipe; atendimento ao público: comunicação, postura profissional e relações interpessoais; 
organização e gestão de documentos; tipos de correspondências oficiais e suas especificações; controle de material 
de expediente: planejamento e utilização e organização do ambiente de trabalho. 

AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO 

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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Protocolos; Relatórios; Notificação a auto de Infração; As competências de 

Fiscalização; Ética e Moral; Código de Trânsito brasileiro: disposições preliminares, normas gerais de circulação e 
conduta; Primeiros socorros. 

AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
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operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Psicologia da Educação segundo Piaget e Vygotsky; As concepções de educação 

infantil: currículo, função social da escola, papel do aluno, papel do professor, princípios metodológicos, avaliação 
mediadora – concepção, instrumento de acompanhamento da aprendizagem do aluno; a organização do trabalho 
pedagógico; Lei nº 9394/96 e suas alterações - Diretrizes e Bases da Educação Nacional; Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Básica; Lei nº 8069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente; tecnologias da informação 
e comunicação: encaminhamentos metodológicos. 

AUXILIAR DE ODONTOLOGIA 
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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Conceitos de prevenção e controle de doenças bucais para indivíduos, família e 

comunidade. Biossegurança em Odontologia. Bioética e ética profissional. Organização do ambiente de trabalho. 
Equipamentos e Instrumentais: nomenclatura, utilização, cuidados. Conservação e Manutenção de equipamentos 
odontológicos. Processos de limpeza, desinfecção e esterilização de instrumentais, equipamentos e ambientes 
odontológicos. Utilização racional de fluoretos em Odontologia. 

ANALISTA ADMINISTRATIVO ECONÔMICO E FINANCEIRO 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
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Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Teoria Geral de Administração. Noções Básicas de administração: planejamento, 

organização, direção e controle; Administração Financeira. Contabilidade Geral e de Custos. Administração do 

orçamento econômico e financeiro. Legislação Tributária e Fiscal. Cálculo financeiro: custo real efetivo de operações 

de financiamento, empréstimo e investimento. 

ANALISTA AMBIENTAL 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Economia dos Recursos Naturais; Legislação Ambiental; Saúde Pública e a Questão 

Ambiental; Educação Ambiental, Poluição do ar e da Atmosfera; Ecologia e Reflorestamento; Microbiologia Ambiental; 
Geociência, Energia e Ambiente; Recuperação de Áreas Degradadas; Estudo de Impactos Ambientais; Uso e 
Ocupação do Solo Urbano; Sistemas de Gestão Ambiental; Auditoria e Certificação Ambiental. Legislação ambiental; 
Poluição da natureza; Sustentabilidade ambiental; Qualidade de vida e meio ambiente; Desenvolvimento e meio 
ambiente; Degradação da natureza. 

ANALISTA DE ESPORTES (20 HORAS / 40 HORAS) 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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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Conhecimentos Específicos: Benefícios da prática de esportes. Contextualização sócio–cultural da prática 

desportiva. Esportes coletivos e individuais; Atividades rítmicas e expressivas; Esportes (regras oficiais); Atletismo; 
Basquetebol; Ginástica Olímpica; Handebol; Voleibol e outros esportes; Socorros e urgências em esportes e lazer.   

ANALISTA DE SISTEMAS 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Arquitetura de aplicações. Arquitetura de Sistemas: Sistemas de três camadas; Padrões 

de projeto; Aplicações distribuídas; Servidores de Aplicação; Interoperabilidade. Arquitetura e Organização de Sistema 
de computadores. Conceitos básicos. Arquitetura de Processadores. Sistemas de numeração. Modelos de conjunto de 
instruções. Modos de endereçamento. Bloco operacional. Bloco de controle. Organização de memória. Banco de 
dados: Arquitetura de um SGBD. Fundamentos. Características, componentes e funcionalidades. Normalização. 
Modelagem entidade-relacionamento. Linguagem SQL: conceitos básicos e características estruturais das linguagens. 
Conceitos e tecnologias relacionadas à Internet. Protocolos relevantes para aplicações Internet. Princípios e arquitetura 
da Internet. Linguagens de marcação, transformação e apresentação. Conceito e padrões da tecnologia Web, Intranet 
e Extranet. Engenharia de software. Conceitos. Ciclos de vida e de desenvolvimento. Análise comparativa de 
metodologias de desenvolvimento. Técnicas de levantamento de requisitos. Análise de requisitos e técnicas de 
validação. Gerenciamento de requisitos. Testes. Qualidade do software. Métricas. UML. Ferramentas de 
desenvolvimento de software. Projeto de interfaces. Análise Essencial e Análise Estruturada. Análise e projeto 
orientados a objetos. Estrutura de dados e algoritmos. Conceitos básicos de dados. Listas. Árvores. Grafos. Estruturas 
de armazenagem e métodos de acesso. Alocação e recuperação de memória. Técnicas de ordenação e procura. 
Gerência de Projetos. Conceitos básicos. Ciclo de vida; Fases do projeto. Alocação de recursos. Cronograma. Estrutura 
analítica. Paradigmas de linguagens de programação. Conceitos básicos e características estruturais das linguagens 
de programação. Construção de algoritmos, procedimentos, funções, bibliotecas e estruturas de dados. Programação 
estruturada. Programação orientada a objetos. Programação orientada a eventos. Programação concorrente. O núcleo. 
Os gerentes de processador, de memória, de dispositivos e de informação. Processos e threads. Deadlock. 
Entrada/saída. Sistemas de arquivos. Gerência de memória, paginação, segmentação e memória virtual. Gerência de 
Filas. RAID. Segurança da Informação. Conceitos gerais. Segurança em redes de computadores. Vulnerabilidades e 
ataques a sistemas computacionais. Políticas de segurança. Sistemas de criptografia e aplicações. Redes de 
computadores. Protocolos, serviços e conceitos de Internet. LAN, MAN e WAN. 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
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operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web. 
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Densidade urbanística; Legislação ambiental e urbanística, estadual e federal; Estatuto 

da Cidade - diretrizes gerais da política urbana - Lei n° 10.257, de 10/07/2001 e Lei Federal n° 6.766/79; Mercado 
Imobiliário; Sustentabilidade e suas aplicações projetuais no urbanismo e paisagismo (Agenda 21 e Agenda Habitat); 
Projeto paisagístico: Paisagismo de jardins e grandes áreas; Arborização urbana, equipamentos e mobiliários urbanos. 
Projeto de Arquitetura; Linguagem e metodologia do projeto de arquitetura: concepção e desenvolvimento do projeto 
arquitetônico em suas diferentes fases (do estudo preliminar ao projeto executivo); Métodos e técnicas de desenho e 
projeto; Noções de representação gráfica digital: AutoCAD e Sketch-up; Adequação do edifício às características 
geoclimáticas do sítio e do entorno urbano; Domínios Público e Privado; Programação de necessidades físicas das 
atividades e dimensionamento básico; Ergonomia; Sustentabilidade e suas aplicações no projeto de Arquitetura; 
Normas de acessibilidade para portadores de deficiências físicas; Normas de prevenção de incêndio e segurança. 
Edificações: Topografia: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas; Materiais e 
técnicas de construção: Especificações de materiais e acabamentos; Sistemas construtivos; Técnicas retrospectivas; 
Sistemas estruturais: madeira, concreto, metálico; Fundações; Noções básicas de instalações: hidráulica, elétrica, 
incêndio, segurança, luminotécnica, cabeamento lógico, ar condicionado, gás, águas pluviais; Conforto térmico e 
acústico; Iluminação natural e artificial; Eficiência energética e automação predial. Fiscalização e Gerenciamento: 
Prática profissional; Compatibilização de projetos complementares; Caderno de encargos; Orçamento: levantamento 
de quantitativos, composição de custos; Planejamento da obra e controle físico-financeiro; Acompanhamento e 
fiscalização de obras e serviços e gerais. 

BIÓLOGO 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Legislação Profissional. Ecologia ambiental: noções de ecologia, envolvendo os 

conceitos de ecossistema, cadeia e teia alimentar, relação entre seres vivos, sucessão ecológica e poluição ambiental. 
Efeitos biológicos da poluição. Laboratório: equipamentos, materiais, reagentes, meios de cultura e soluções. 
Organização e controle de estoques de reagentes e equipamentos de laboratório de ensino de Biologia. Normas de 
assepsia. Amostragem. Elaboração de documentação técnica rotineira: pareceres, laudos e atestados e registros 
legais. Métodos e Técnicas da Pesquisa Biológica. Biossegurança em laboratório. Biologia Celular e Molecular. 
Conceitos básicos de imunologia. Estrutura, função e produção de anticorpos. Testes sorológicos. Sistemas de grupos 
sanguíneos. Parasitologia e Microbiologia. Estrutura bacteriana, cultura e isolamento. Característica e mecanismo de 
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infecções causadas por vírus, bactérias e protozoários. Anatomia e Fisiologia Humana. Histologia e Embriologia. 
Genética Geral. Bioquímica básica. Evolução. Ecologia Geral. Manejo de fauna. Zoologia dos Invertebrados e dos 
Cordados. Técnicas de coleta e de preparo de material zoológico. Botânica Geral. Taxonomia vegetal. Anatomia 
vegetal. Biotecnologia vegetal, animal, microbiana. Monitoramento ambiental. Avaliação de impactos ambientais. 
Valoração de danos ambientais. Legislação ambiental. Conservação de recursos naturais. Controle biológico de pragas 
e doenças. Ética profissional. 

CIRURGIÃO DENTISTA (20 HORAS /40 HORAS) 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Ética em Odontologia. Biossegurança. Epidemiologia das doenças bucais no Brasil. 

Índices epidemiológicos 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. ESF – Estratégia 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 atraumático, adequação do meio, selantes, restaurações preventivas, uso de fluoretos em 
Odontologia. Cariologia: características clínicas das lesões de cárie, prevenção, tratamento, prevalência e incidência, 
microrganismos 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 
bucal em bebês e crianças, educação em saúde, cariologia, 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: 
anticoagulantes, analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos, sedativos, interações medicamentosas. 
Anestesiologia: indicações e contraindicações dos anestésicos locais em Odontologia, técnicas de anestesia, doses. 
Diagnóstico e Patologia Oral, Câncer Bucal, prevenção, diagnóstico e conduta, lesões cancerizáveis. 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
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Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Contabilidade Geral: Estrutura Conceitual Básica da Contabilidade; Sistematização e 

contabilização das operações comerciais; Sistematização e contabilização das operações financeiras; Critérios de 
Avaliação de Ativos e Passivos; Depreciação, amortização e exaustão; Provisões; Reservas; Reavaliação; 
Demonstrações Contábeis obrigatórias – Lei 6404/76 e alterações; Método do custo de aquisição; Método da 
Equivalência Patrimonial; Demonstrações Contábeis adicionais para investidores; Pronunciamentos Contábeis – CPC; 
Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC-Técnicas; Publicações das demonstrações Contábeis; Demonstrações 
financeiras consolidadas; Análise Econômico-Financeira: Elementos fundamentais para análise das demonstrações 

financeiras. Objetivo de análise de balanço; Técnicas de análise de balanço. Padronização das demonstrações. 
Avaliação do desempenho empresarial. Mecânica e analise dos índices financeiros. Análise através de índices. 
Descrição detalhada dos índices. Índice padrão. Análise horizontal/vertical. Tópicos especiais de análise de balanço. 
Índices de prazos médios: a dinâmica da empresa. Análise do capital de giro; Alavancagem financeira e as diversas 
taxas de retorno. Análise da gestão do lucro; Integração das técnicas de análise. Capital: investimento operacional em 
giro e capital de giro. Gestão dos investimentos no giro dos negócios. Contabilidade De Custos: Terminologia contábil 

e de custos. Princípios de avaliação de estoques. Classificação e nomenclatura de custos. Esquema básico da 
contabilidade de custos. Custeio por absorção. Custeio Baseado em Atividades. Custos para controle e gestão de 
negócios e decisão. Orçamento empresarial. Implantação de sistemas de custos. Contabilidade Pública: Registros 

contábeis de operações típicas em unidades orçamentárias ou administrativas (sistemas: orçamentário, financeiro, 
patrimonial e de compensação). Inventário: material permanente e de consumo. Balanço e demonstrações das 
variações patrimoniais exigidas pela Lei n.º 4.320/1964. Auditoria no setor público: princípios, normas técnicas, 
procedimentos, avaliação de controles internos, papéis de trabalho, relatórios e pareceres. Orçamento público. 
Princípios orçamentários. Diretrizes orçamentárias. Processo orçamentário. Métodos, técnicas e instrumentos do 
orçamento público; normas legais aplicáveis. Receita pública: categorias, fontes, estágios; dívida ativa. Despesa 
pública: categorias, estágios. Suprimento de fundos. Restos a pagar. Despesas de exercícios anteriores. Licitação 
Pública: Lei 8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos; modalidades, dispensa e inexigibilidade. Pregão. Contratos e 

compras. Convênios e termos similares. Lei de responsabilidade fiscal. Lei do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual. Matemática financeira: Regra de três simples e composta, percentagens. 

Juros simples e compostos: capitalização e desconto. Taxas de juros: nominal, efetiva, equivalentes, real e aparente. 
Rendas uniformes e variáveis. Planos de amortização de empréstimos e financiamentos. Cálculo financeiro: custo real 
efetivo de operações de financiamento, empréstimo e investimento. Avaliação de alternativas de investimento. Taxas 
de retorno, taxa interna de retorno. 

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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo e do 

Estado do Paraná. Atualidades. Cenários políticos. Movimentos sociais. Trabalho, Previdência e outras questões 
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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. 
Conhecimentos Específicos: Sistema Único de Saúde (Legislações e Portarias). Planejamento em saúde; Código de 

Ética dos Profissionais de Enfermagem; Política Nacional de Atenção Básica; Diretrizes do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF); Prevenção e Promoção a Saúde; Política Nacional de Humanização; Atividades de Capacitação 
em Serviço; Aleitamento Materno; Biossegurança nas Ações de Saúde; Ações de enfermagem na promoção da Saúde 
infantil; Parâmetros de crescimento e desenvolvimento infantil nas diferentes faixas etárias; Assistência de enfermagem 
à criança com diarreia aguda e desidratação; Transtornos mais comuns na infância; Saúde da Mulher: Assistência de 
enfermagem no pré–natal; Distúrbios ginecológicos da puberdade até o climatério; Sexualidade da mulher e 
autocuidado; Saúde da Mulher no curso da vida; Doenças crônicas não transmissíveis: Educação para o auto–cuidado; 
Tratamento de feridas; Cuidados com o paciente portador de patologias da vias respiratórias; Infecção das vias aéreas 
superiores; pneumonia; DPOC; Assistência a pacientes com distúrbios cardíacos: angina; infarto do miocárdio; 
pericardite; O processo de envelhecimento nos aspectos fisiológicos, sociais e patológicos; Vigilância em Saúde; Perfil 
epidemiológico da comunidade; Sistemas de Informação em Saúde; Enfermagem Perioperatória; Enfermagem em 
urgência e emergência: 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 AGRÔNOMO 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Agricultura, quanto às culturas perenes e temporárias, serão abordados aspectos 

morfofisiológicos de crescimento, desenvolvimento e produção, que estão relacionados aos seguintes itens: Fatores e 
dafo-climáticos (temperatura, disponibilidade de água, umidade relativa do ar, luminosidade, acidez/alcalinidade e 
aeração). Fertilidade dos solos e nutrição mineral de plantas (elementos essenciais e sua disponibilidade, adubação e 
fertilizantes, correção do solo e corretivos). Transformações do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e de outros elementos 
no solo. Tratos culturais (principais práticas culturais e particularidades de lavouras de importância econômica). 
Controle de ervas daninhas (diferentes métodos e sua eficiência). Principais pragas e doenças e métodos de controle. 
Conceitos, objetivos, escolas e aplicação dos princípios agroecológicos: agricultura orgânica, as escolas da linha 
agroecológica. Conversão da agricultura convencional à agricultura orgânica. Tipos de máquina e implementos 
agrícolas e sua operacionalização. Gênese do solo. Processos e fatores de formação dos solos. Características físicas, 
químicas e mineralógicas dos solos. Principais atributos do solo para fins de classificação. Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos. Levantamentos e amostragem de solos. Engenharia Rural: irrigação e drenagem. Pecuária – 
Economia Agrícola – teoria e instrumentos de análise econômica: teoria da produção e da estrutura de mercados, 
progresso técnico na agricultura, teoria da demanda, teoria da oferta, elasticidades, mudança no equilíbrio, relações 
entre receita e elasticidade, formação de preços, preços fixos e flexíveis, determinação dos preços agrícolas, teoria da 
renda da terra. Mecanismos e financiamentos da política agrícola, Política macroeconômica e agricultura. Instrumento 
de política agrícola: créditos, preços, tributação, tecnologia, armazenamento e comercialização, políticas de segurança 
alimentar, políticas de reforma agrária e colonização. Como promover "dias de campo" para demonstrar técnicas. 
Noções e conhecimentos para elaboração de laudos técnico. 

ENGENHEIRO AMBIENTAL 
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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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Engenharia ambiental. Biologia ambiental. Expressão gráfica. Microbiologia ambiental. 

Química ambiental. Estatística aplicada à engenharia ambiental. Métodos topográficos, geodésicos e cartográficos. 
Economia ecológica. Ciência dos materiais. Fenômenos de transporte. Termodinâmica. Geologia ambiental. Sociologia 
e meio ambiente. Gestão de resíduos sólidos. Qualidade e tratamento de água. Qualidade de solo. Geoquímica 
ambiental. Análise ambiental. Análise de demandas regionais. Vistoria e elaboração de pareceres. Política Nacional de 
Meio Ambiente: sistemas de meio ambiente e instrumentos de gestão ambiental. Espaços especialmente protegidos 
(Lei 9.985/2000 e suas atualizações e Decreto regulamentador – grupos e categorias de Unidades de Conservação e 
CONAMAS 302, 303 e 369 e suas atualizações). Desenvolvimento Sustentável. Conservação, manejo e uso dos 
recursos naturais renováveis. Licenciamento: Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA). Biossegurança. Degradação e poluição ambiental. Impactos ambientais das políticas públicas. 
Zoneamento ecológico-econômico. 

ENGENHEIRO CARTÓGRAFO 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Estudo, planejamento, projeto e especificação; Viabilidade técnico-econômica; 

Assistência, assessoria e consultoria; Direção de obra e serviço técnico; Vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo 
e parecer técnico; Desempenho de cargo e função técnica; Ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio e 
divulgação técnica; extensão; Elaboração de orçamento; Condução de equipe de instalação, montagem, operação, 
reparo ou manutenção; Execução de instalação, montagem e reparo; Operação e manutenção de equipamento e 
instalação; Executar desenho técnico utilizando software gráfico.  
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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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias públicas, 

obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural. Processos de aprovação de 
projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos. Normas e 
documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, infração a normas e posturas 
municipais, desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas. Noções de estruturas, saneamento e meio ambiente 
(redes de esgoto, estação de tratamento de esgoto, lagoas de estabilização, abastecimento de água, limpeza urbana 
-acondicionamento, coleta, transporte, destinação final do lixo). Poluição do meio ambiente. Arquitetura e urbanismo. 
Geologia e geotécnica. Materiais de construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. 
Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. 

ENGENHEIRO CIVIL URBANISTA 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de construção de estradas de rodagem, vias públicas, 

obras de abastecimento de água, drenagem, irrigação e saneamento urbano e rural. Processos de aprovação de 
projetos, qualidade e segurança de obras, vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos e laudos técnicos. Normas e 
documentação técnica, processos licitatórios de obras e serviços de engenharia, infração a normas e posturas 
municipais, desmembramentos, loteamentos, abertura de ruas. Noções de estruturas, saneamento e meio ambiente. 
Geologia e geotécnica. Materiais de construção, técnicas de construção, organização de canteiro de obras, solos. 
Planejamento, Orçamentação e Controle de Projetos e Obras. Patologia na Construção Civil. URBANISMO E MEIO 
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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. 

ENGENHEIRO DE MATERIAIS 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Ciência dos materiais: Estrutura dos materiais; Cristalografia e difração de raios X; 

Microestrutura; Difusão; Diagrama de fases; Cinética e transformação de fase; Propriedades térmicas; Ensaios dos 
materiais: Normas e procedimentos de ensaios; Equipamentos de laboratório e de campo; Medidas de carga e 
deformação; e Ensaios destrutivos e não destrutivos de materiais. Resistência dos materiais: Tração, compressão e 
cisalhamento; Estado plano de tensão e deformação; Estados triaxiais, tensões principais. Mecânica dos materiais: 
Tensões residuais; Deformação plástica e encruamento dos metais, Mecanismos de deformação plástica e fratura; 
Fluência; e Fadiga. Materiais metálicos: Metalurgia mecânica; Conformação mecânica dos materiais; Fundição; 
Metalurgia física; Tratamentos térmicos e termoquímicos; Processos e metalurgia da soldagem; Corrosão e 
degradação; Materiais cerâmicos: Microestrutura e Propriedades; Formulação; Processamento e Aplicações. Materiais 
poliméricos: Microestrutura e Propriedades; Síntese de polímeros; Reologia; Processamento e Aplicações. 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Circuitos elétricos: leis e conceitos básicos, comportamento de componentes e de 

circuitos no domínio tempo e no domínio frequência; sistemas polifásicos; linhas de transmissão; Eletrônica: análise de 
operação e projeto de circuitos com diodos, transistores e amplificadores operacionais; Conversão de energia: 
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princípios de funcionamento de transformadores (monofásicos e trifásicos), geradores e motores (corrente contínua, 
monofásicos e trifásicos); Sistemas de controle: análise de sistemas realimentados, diagramas de blocos e de fluxo de 
sinal, critérios de estabilidade e compensação; Eletrônica industrial: circuitos com tiristores, retificadores e inversores 
controle e acionamento de máquinas elétricas; Instalações elétricas: projeto, proteção e comando de circuitos, 
luminotécnica, pára-raios, correção do fator de potência, NBR5410; Análise de sinais e sistemas no domínio frequência: 
aplicação da transformada de Laplace e da série de Fourier; Circuitos digitais: sistemas de numeração, códigos 
binários,circuitos combinacionais e sequenciais com portas lógicas, flip-flops, contadores, registradores de 
deslocamento, multiplexadores, memórias e microprocessadores, conversores A/D e D/A; Comunicação de dados: 
conceitos básicos, modens, protocolos e topologia de redes; modulações AM, FSK, SK, DPSK e ASK; multiplexação 
FDM, TDM e codificação CM; Transmissão de Energia Elétrica: Parâmetros de linhas de transmissão monofásicas e 
trifásicas, modelagem de linhas de transmissão, análise do regime permanente e de transitórios em linhas de 
transmissão, sobretensões de manobra e originadas por descargas atmosféricas; Legislação do setor elétrico: 
dispositivos da Constituição Federal de 1988 aplicáveis ao setor elétrico. 

ENGENHEIRO FLORESTAL 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Ciências do Ambiente. Projetos Ambientais. Legislação Ambiental. Hidrogeologia. 

Hidrologia. Geomorfologia e Uso e Ocupação do Solo. Biomas. Ecossistemas. Geoquímica ambiental. Climatologia. 
Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impacto Ambiental – EIA/RIMA. Planejamento e Implantação de 
Sistemas de Gestão Ambiental. Recuperação de Áreas Degradadas. Pedologia. Análise de Química Solo, Ar e Água. 
Hidráulica. Controle de Poluição das Águas.Controle de Poluição Atmosférica. Saúde Pública. Planejamento dos 
Recursos Hídricos. Obras Hidráulicas. Avaliação de impacto ambiental. Análise de relatórios e pareceres ambientais. 
Elaboração de pareceres ambientais. Análise e interpretação da Legislação Ambiental e das resoluções Conama. 
Elaboração de especificações técnicas para contratação de serviços e estudos ambientais. Projetos Ambientais. 
Legislação Ambiental. Biomas. Ecossistemas. Estudos de Impactos Ambientais e relatório de impacto ambiental. 
Processos de licenciamento ambiental. 

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 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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
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Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Conhecimento e procedimentos de prevenção, habilitação e reabilitação de pessoas, 

avaliação e diagnóstico fisioterápicos, promoção da saúde e qualidade de vida, fiscalização de locais e processos de 
trabalho, visitas domiciliares e hospitalares, capacitação na área de saúde do trabalhador, atenção básica em saúde 
do trabalhador, vigilância em saúde do trabalhador, pareceres, informes técnicos e relatórios; noções de cinesiologia 
e biomecânica, propedêutica fisioterapêutica. Processos terápicos (hidroterapia, massoterapia, 
eletrotermofototerapia.), órteses e próteses, anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, tratamento 
fisioterapêutico nas lesões desportivas. Prevenção de lesões desportivas. Procedimentos fisioterápicos (neurológicos 
e neuropediátricos, ortopédicos e traumatológicos, cardiológicos, pneumológicos, ginecológicos e obstétricos), 
geriatria. 

GEÓLOGO 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Mineralogia. Gemologia. Caracterização tecnológica de minerais. Geomorfologia. 

Petrografia e Petrologia sedimentar, ígnea e metamórfica. Geologia estrutural. Mecânica das rochas. Métodos 
geofísicos e geoquímicos. Geoprocessamento. Geoposicionamento. Cartografia. Geologia de engenharia. 
Hidrogeologia.  Geologia econômica. Geologia histórica. Tectônica de placas. Prospecção mineral. Economia mineral. 
Legislação mineral. Planejamento, desenvolvimento de minas e avaliação de jazidas. Lavra de mina subterrânea. Lavra 
de mina a céu aberto. Tratamento de minérios. Perfuração e desmonte de rochas. Segurança na mineração. 
Planejamento e gerenciamento ambiental na mineração. Legislação Ambiental. Uso e gestão de recursos hídricos. 

JORNALISTA 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
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Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Teoria da comunicação. Técnicas de redação em assessoria de imprensa. 
Comunicação organizacional. Media training. Gestão de crises. Elaboração de pautas e roteiros de reportagens para 

televisão. Técnicas de entrevista. Técnicas de edição. Linguagem jornalística. Conhecimento de gênero e narrativas. 
Técnicas de reportagem e entrevista. Conhecimento de jornalismo em mídias eletrônicas (televisão e internet). 
Planejamento e elaboração de programas jornalísticos. 

MÉDICO ECOGRAFISTA 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Doenças do Aparelho Cardiovascular. Doenças do Aparelho Respiratório. Pneumonias. 

Transfusões de sangue e derivados. Doenças do Tecido Conjuntivo e Musculoesqueléticas. Afecções Doenças do 
Aparelho Digestivo. Doenças Renais e do Trato Urinário. Doenças Endócrinas e do Metabolismo. Doenças 
Hematológicas e Oncológicas. Doenças Neurológicas. Doenças Psiquiátricas. Doenças Infecciosas. Doenças 
Dermatológicas. Doenças Oculares. Doenças do Nariz, Ouvido e Garganta. Ginecologia e Obstetrícia. Doenças 
Reumatologias. 

MÉDICO INFECTOLOGISTA 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
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Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Vigilância epidemiológica de infecções hospitalares: Método de vigilância e análise de 

dados Antibióticos, antivirais e antifúngicos Resistência microbiana: Mecanismos de resistência e métodos de controle 
Sistema de agravos notificáveis Imunizações Acidentes com animais peçonhentos Febre Septicemia Infecções em 
pacientes granulocitopênicos Infecções causadas por microrganismos anaeróbicos Tétano Meningite por vírus, 
bactérias e fungos Raiva Rickettsioses Sinusites Difteria Tuberculose, hanseníase e doenças por outras microbactérias. 
Brucelose Pneumonias bacterianas, viróticas e outras Influenza Toxoplasmose Leptospirose Hantaviroses Infecções 
fúngicas Bartonelose Endocardite e pericardite Gastroenterocolites infecciosas e virais Hepatites por vírus 
Leishmaniose cutânea e visceral Febre Tifoide Dengue Varicela, sarampo, rubéola, escarlatina, caxumba, coqueluche, 
herpes simples e zoster e citomegalovirus Esquistossomose, filariose, parasitoses por helmintos e protozoários 
Doenças sexualmente transmissíveis Síndrome da imunodeficiência adquirida e infecções oportunísticas Cólera 
Malária Precaução e controle de infecção hospitalar :Pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção 
relacionada e cateteres vasculares, infecção urinária e infecção de ferida cirúrgica Profilaxia Pré-Operatória Surtos de 
infecção hospitalar Limpeza, desinfecção e reprocessamento de materiais, equipamentos e superfícies. 

MÉDICO PSIQUIATRA ADULTO 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Saúde Mental Comunitária: definição, diferenciação em relação à psiquiatria 

convencional. Saúde Mental no Brasil. Saúde Mental no SUS. Psicopatologia. Conhecimentos gerais dos transtornos 
psiquiátricos: Delirium, Demência, Transtornos Amnésticos e outros Transtornos Cognitivos; Transtornos Mentais 
devido a uma condição médica geral; Transtornos relacionados a substâncias; Esquizofrenia e outros Transtornos 
Psicóticos; Transtornos do Humor; Transtornos de Ansiedade; Transtornos Somatoformes; Transtorno Factício e 
Simulação; Transtornos Dissociativos; Transtornos da Adaptação; Transtornos da Personalidade; Transtornos 
Alimentares; Transtornos do Sono; Transtornos geralmente diagnosticados pela primeira vez na infância ou na 
adolescência. Transtornos Mentais causados por uma condição médica geral. Psiquiatria em populações especiais: 
crianças e adolescentes, idosos e mulheres. Tratamentos psiquiátricos: Psicoterapias, Psicofarmacologia, 
Eletroconvulsoterapia e outras terapias biológicas. Emergências Psiquiátricas. Suicídio. Ética em Psiquiatria. 
Psiquiatria Forense. Diagnóstico Sindrômico e Diagnóstico Nosológico.  

MÉDICO VETERINÁRIO (20 HORAS / 40 HORAS) 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
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Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
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. 

NUTRICIONISTA 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Princípios Nutricionais - Digestão, Absorção, Transporte e Excreção de Nutrientes; 

Nutrição no Ciclo da Vida – da Gestação ao Envelhecimento; Nutrição para a Manutenção da Saúde e Prevenção de 
Doenças; Patologia da Nutrição; Bases da Dietoterapia; Recomendações Nutricionais - Adulto e Pediatria; 
Necessidades Nutricionais - idoso, adulto e pediatria; Terapia Nutricional nas Enfermidades – Idosos, Adulto e 
Pediatria; Terapia Nutricional Enteral -Idosos, Adulto e Pediatria; Resolução 63 (Regulamento Técnico para a Terapia 
de Nutrição Enteral); Administração e Nutrição na Produção de Refeições Coletivas; Técnica Dietética; Tecnologia de 
Alimentos; Alimentação e Nutrição; Produção de Alimentos; Técnica Dietética; Microbiologia dos Alimentos; Toxicologia 
de Alimentos; Contaminações de Alimentos; Doenças Transmitidas por Alimentos; Controle de Qualidade; Higiene de 
Alimentos; Portaria nº 326, de 30 de julho de 1997 da ANVISA e suas alterações (aprova o Regulamento Técnico sobre 
"Condições Higiênico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 
Produtores/Industrializadores de Alimentos").  

TERAPEUTA OCUPACIONAL 
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 
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Verbal e Nominal; Emprego de sinal indicativo de crase; Pontuação; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Processos de Terapia Ocupacional: avaliação, recursos terapêuticos, modelo de 

situação, materiais e instrumentais; Analise da atividade: abordagem individual, abordagem grupal; Áreas de atuação: 
saúde mental, habilitação/reabilitação. A importância do Terapeuta Ocupacional na equipe interdisciplinar. Ocupação 
Terapêutica: princípios e fundamentos. Evolução histórica da ocupação como forma de tratamento terapêutico 
ocupacional nas áreas da neurologia, traumato-ortopedia e reumatologia. Terapeuta Ocupacional na área 
neuromusculo-esquelética; Terapia ocupacional aplicada à deficiência mental; Modelos de Terapia Ocupacional – 
positivista, humanista, materialista; Terapia Ocupacional aplicada à saúde mental; Princípios básicos, fundamentos 
teóricos para a pratica; Código de Ética dos Profissionais. 

TURISMÓLOGO 
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; Literatura Brasileira: prosa e poesia, autores e 
obras, figuras de linguagem; Emprego do que e do se. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Contextualização histórica do turismo e hotelaria, tipos e espécies estabelecimentos e 

hospedagens, rotina operacional (recepção, reservas, governança e manutenção), segurança corporativa e 
patrimonial, postura profissional, excelência no atendimento, administração e controle de recursos, comercialização de 
produtos turísticos, cadastro de reservas, suporte aos turistas, procedimentos de embarque e desembarque, meios de 
transporte turístico, transporte de passageiros e bagagens, condução e orientação de turistas em visitas e passeios, 
coordenação de grupos, organização de atividades de recreação e entretenimento, rotinas operacionais, planejamento 
e elaboração de roteiros turísticos, oferta de informações culturais e históricas sobre os pontos turísticos, 
conhecimentos básicos acerca dos principais roteiros turísticos do Brasil e do Mundo. Turismo e sustentabilidade. 
Saúde do viajante. Código de Ética do Turismo.  

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); 
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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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
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 EM CERÂMICA 
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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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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Conhecimentos Específicos: Ciência dos Materiais Cerâmicos; Comunicação Oral e Escrita; Fundamentos de 

QSMS; Métodos Quantitativos; Controle de Operações Unitárias; Ensaios Cerâmicos; Planejamento do 
Desenvolvimento de Produtos; Desenvolvimento de Produtos; Gestão dos Processos Cerâmicos.  

TÉCNICO EM 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; 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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
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. 
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, ISSQN, incidente sobre a prestação de serviços de terceiros. 

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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
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; 
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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 
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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Arquitetura de computadores: conceitos de arquitetura de computadores. Hardware: 

componentes de um computador e periféricos; dispositivos de armazenamento de dados; tipos de memória; 
dispositivos de entrada e saída; placa mãe interfaces DIM, Mini-Dim, Paralela, Serial, USB, ATA e SATA; impressoras; 
Deskjet e Laser; avaliação de desempenho de computadores; montagem e manutenção de computadores. Softwares: 
instalação, configuração e utilização de sistemas operacionais (Windows 7, 10 e Linux MINT 18.x); instalação e 
configuração de aplicativos utilitários em geral; instalação e configuração de aplicativos de escritório (Microsoft Office 
2013, Libreoffice 6.x); navegadores de internet (Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox, Chrome); correio Eletrônico 
(Mozila Thunderbird e Microsoft Outlook 2013). Rede de Computadores: tipos de rede (LAN, MAN, WAN, PAN); 
arquiteturas de rede; topologias; modelos OSI da ISO; implementação, administração e manutenção de rede de 
computadores; arquitetura e protocolos TCP/IP; protocolos de correio eletrônico (POP, SMTP, IMAP); serviços de 
transferência de arquivos (HTTP, HTTPS, FTP); serviços de nomes (DNS); serviço de configuração (DHCP); 
equipamentos de conexão e transmissão (Gateways, switches, roteadores); meios de transmissão (par trançado, fibra 
ótica e link de rádio); cabeamento estruturado; internet e Intranet; compartilhamento de arquivos; backup de dados; 
tipos de backup. Segurança da Informação: segurança física e lógica; firewall e proxies; criptografia; softwares 
maliciosos (virus, spywares, rootkit e outros); segurança (antivirus, anti-spam, antispyware e firewall). 

TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE 
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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Economia dos Recursos Naturais; Legislação Ambiental; Saúde Pública e a Questão 

Ambiental; Educação Ambiental, Poluição do ar e da Atmosfera; Ecologia e Reflorestamento; Microbiologia Ambiental; 
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Geociência, Energia e Ambiente; Recuperação de Áreas Degradadas; Estudo de Impactos Ambientais; Uso e 
Ocupação do Solo Urbano; Sistemas de Gestão Ambiental; Auditoria e Certificação Ambiental. 

TÉCNICO FLORESTAL 
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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Ecologia Florestal; Botânica; Proteção Florestal; Hidrologia Florestal; Solos Florestais; 

Unidades de Conservação; Anatomia e Química da Madeira; Sementes e Viveiros Florestais; Arborização e 
Paisagismo; Inventário e Manejo Florestal; Mecanização e Exploração Florestal; Extensão Rural. 

TOPÓGRAFO 
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. 
Raciocínio Lógico: Sequências Lógicas envolvendo números, letras e figuras. Geometria básica. Conjuntos 

numéricos. Equações do 2º grau. Sistemas de equações. Conjuntos; as relações de pertinência, inclusão e igualdade; 
operações entre conjuntos, união, interseção e diferença. Comparações. Numeração. Razão e proporção. Regra de 
Três. Porcentagem. Probabilidade. Resolução de problemas. 
Informática: Conceitos de informática, hardware (local de armazenamento: HDs, CDs, DVDs, Disco Removíveis como 

Pendrives e HDs Externos) e software (compactador de arquivos (extensão RAR e ZIP); Ambientes Operacionais: 
Windows 10 Pro; Processador de texto (Word 2016); Planilhas eletrônicas (Excel 2016); Conceitos de tecnologias 
relacionadas a Internet, (Navegador Internet (Internet Explorer, Google Chrome e Mozilla Firefox), Webmail (Zimbra), 
busca e pesquisa na Web.  
Conhecimentos Gerais: Aspectos culturais, sociais, históricos e geográficos do município de Campo Largo 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. 
Conhecimentos Específicos: Levantamento de poligonal. Operações de campo - cálculo dos azimutes. Avaliação de 

áreas. Processos analíticos - processos gráficos e mecânicos. Planímetros, precisão e aplicações. Representação do 
relevo. Desenho das curvas, técnica e normas. Nivelamento trigonométrico. Princípio e aplicação. Efeitos da curvatura 
e da refração. Técnica instrumental.  
Introdução geral e fundamentos da Topografia: Definições e Subdivisões; Aplicações da Topografia; Unidades de 

medida; Normalização. Topografia: relevo, cortes, aterros, taludes naturais e arrimadas, lotes e construções vizinhas. 

 
 


